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 اور :ةثولا مام انوه ارلاو مرلا هيا ميلع لات

 " را(تبانصل 'هأغال نل رول سؤ هل اوروكأت ديسوع هلل اصلا
 'ئبالاؤطصملا خلا سرا ئلركشل اويلعل تيارت ناش الدأ
 صولا دحيم جبل رلا امو ئيمل اور .ملاوانأ:
 أهد رع اني :الص ىلعلا كاكا سا ةىلص هيلع ايلا ْ
 دعس مالطلا ق «الامو رعر,ماؤل اق (اصاماعد دعو وبدأ

 1 أمر ىيرلا باحصأو ابرد و +ابحاو ل | لعد ْ
 2| ىلاويقفلا علا ناذ هه د ايو دىسرؤفم/ىريفانئأ

 اسر

 ث اوخالا هبا لوما نعرلا دبعل وعملا ادامنسملا الا يان
 مدنا ٍط|ؤان اذريم| نب دع نب دعس ديههشلا ندب اذه

 ”ءانصلا اكن افرع اذن اضف أ بار د يلع لوما ماخذ
 لسا ءإلأ ريش | دؤو ”ىاربل او ”غالبلا ناس غنجأر مف 3
 نب طلاب مريب قولو همم وعءار الاقفناو هع عرج
 ذاسلك(5 ناذال نيكو . اؤوهوم هطلاب مروي و اذاعوه
 ففركلا هع ءاضف ىلا ب مستسن امز ىلإ رس ةثارحزت

 حل

 نار يرعلا وك داّعا]ب اجررمضو طرم ل تنل /د
 ةضرعرب هلل | ئتد|وع رطظحالابع هلررب و طرع يلب هدب
 انعالاووسلا اوم "باهل برم هزهز |دحا اعميالو

 3 ةلضعلا باقر دإ شارد كةسرامو بانلا يلعلا ”سرارم
 ٠ |كرا ا عذ | رارمان رهان قح تالوشمما باقر رل سالو
 * لانتشاو ةسرو نم اساليب ل صرطلو نمضل ىلا رولا
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 تياهتسام بوي اوزباسارف دوال قيل ولسا
 .باوملا نيراوتل ا امو بزعل مولول اب ةئلملا ةريذلا دعاوتلا
 6 ماو جلع يقتل. ميدل نول ةمزاللاهيدعل
 فحاول ارم لكس ىكا نحل هريزخحو لير طخ قرفنلا
 ”ًايطالا در طالع ثمار ممل ىو نيرظانملا ”رعاف ذ اجيال ةعسص نسم
 وباصءر اعرب ال تداف نيودصلا انلكؤو نيرهالا نهتلا ثرواقأ

 ىلعإل/مرع انعورمم ىوشلا مرج موجرملا ىلا هر ابغرتسجال
 هامل ف ناج زبكام مو مرسو تكونماوهوعهزوحام يذلا |

 ى ماغا هريس ىواضيبلا ضاقلا قعا هماهتلاريوغلاو مالملا |
 م ايد ايد اهيل انداصفو و امنلا هاوملا نم م اسري رتايح

 وو ههاطل اكس ي رحت اون ثيح اًمِما افيطل اطمنحاو
 0 وسو ةريصنل هاري وس احن الضنلاررع اح وحر رش اق

 ظ دافزلا كك اوجملا تن اذا١يلذإ(يدرشلا رع هدعاب نك ظ
 | ىال نيدرثسلا مرمى نه دور اعإلاخيلق ماركلا ن | ىضتفم اع

 نعني! كرمي هكرابلا ريلعو عودا ضر ىراضالا |
 هرلعلا «طلسارادؤ بجلا' 'اكلا ماوجحلا اي التشاو بغل
 وكر |نمزحا نخر ولزملا د اسال يب لو يحنا ةنيطلط شل

 اتي هيام هبيعاة ضابط رار يوساطمالا



 ٠ ١ اًقناريمرخو مولا 1 ريتضلا ن ارعرلا فاقت ا بيا نمد ابهضو ” 7
 ىلعو رفا  ككرل و خئتنلاو ةيلبل | نعيم نر دا هرطن ؤعارفل اراد :

 منكن باكئ نعالضف:لابلانادوالام ةقرو كلت
 باكر ابهروكدلا طلسلادادىلا لوصول الرب ثةيلاقلا ملا

 ثروت ىرحاروب ةرم اهاطمف مولا تكن ع صحت اعالا .
 ىلذ تزخاويثيرو اوعم دبى ةءاربإل ةيانعلا فق

 (اننن الا نم ءانملا ىلا ءرك نعار رح ايبا ئارط
 كاضذ ايعإ/ئس الكس قةيارعلا باك كام ترجو ع

 ناننما لي ىلإ |سراؤ هر اولا رطل ب انكلا ك1 هع :
 كل نعؤلا اسال رعزب ذإلا نيبانكا ني نهذونلا مارس
 مارحالجو هليعور فو لس ةركو هرع :ىنن ارم كداص | نع
 ىلل مالقالا "نسا صل ىررجوصو مالا 'ةزغا ئ طع عع و
 ض 1 طوب اش رايز ا !هريرامشو هلام هج

 مورصلا ذاب رع ون اف هذاطلفانصاو م اطللانيباطللا نحل
 ىلع: داهلاب :طزول الز امون هئاّتكمالاو قوفنلا
 نموه !يلجا بنما نمو وح ئالطإااعيلعل ا تالا, يقابل
 بلطلا ةئياسريعة ير اقمال» هيل انلص وإقيش ونلا بر
 هنارطا: سايز هن اعدو هتيبزن نسحئم اعل |زهامد

 تيب ال وهحرم ./
 ٠ .|رعتس ا زب هحا تكامو دقعجاو ئونزتفا تكامو

 ديأوث رع عاب اب وجو هروكأملا قمل هره تع عراف
 أمجد عروس الالخو قاروالا ماوه روتسلا ]ب
 هوو رايكىلا تعرماو نراك( وتب ار ماوه اعوتك

 وزلا 201



 . اانكداصفريسيلا نضرلا ى هرئرك ماع رولا هدؤسن نب وريلاب
 لع هببكارن درو بوكو | اوحلارب اس نمد ام اهنا
 كرس ارنا | وؤتؤنل نم ؤال | جن الئ لعاي واح اوعلادديشهتلا
 ةشانلاوماقوالاءهدو ماهإامثرب ةنلقتملا تارتلا
 صملا لاقركد اذ نا معا مارا ود ارو مالكا نلاطمزع
 هان الهو رك د اذاودارملابحاصةمدارانرمالا
 /وججلا ذاّنسسإلا مم دارملاذ ل را رك !'د او نيرا لكك (داّسلا نم
 ممرلعدسا مج ئدلوملاو 4 [ملارباس اما و نيرل او للا دوس
 هاننالارزجو ءاتسال الري ديقل ىلاعف هدلاءاسسن اركدب ايي
 بلوهي ءاوساعرب الا هالو وش الا هاو الاريقفلا دبعلا نم
 هل الأ كلا بانعب انيعشسمو هنلا اغا لك صف عرش نادا اذه
 ةماقأ ابنى نوكد راسل زوي وا «ىرئسما نمت علا هلو
 كروكن ارب دن ولع ةماق الا هزه لوب | رصملا طوبيا
 وبن ايننال اوإسرلاب د أملا نأ بجاو هإ ف «راشلا نعمت
 0م ميل

 لاق ما و ئيدج اب ديكاتلا دوبلا باغدعبي_ل ود مالكم
 لوا عوضوملا قاطن صل أ لاذإء ارا لاوحال نم نيش تسم
 كوعإتم خامل اككا نعولا داكأ نيحو لود ءاملا نيج ]يجنن
 نادرو ولست ىلع دقن تاك ان األ

 بكب رهو ةلرولا أرد دع ابرفأ داكأ نيحو /ن وكب رهام
 10 ا

 د ]ذا مولا يك ف طخ ضل ام ىلع بع مدون الر دصملا
 ئم نيضنرب رن العلاوي نانكو ٌنروصام قانكق ماه بك



 كافكا واكد انهمزب دارل اه هرككام بيرل |زضريلو غازلا
 ١ هااووككو لوفر زعو ثكلا تحال ىزنامملا ةازلاةءافكا نع
 زمن دوك مالعتسالا فرح يكتل | لف ترع امن أو مارهام ا هاع
 . رلطلا ونا يح [ارهاماع نب رماحوم ورب لف داكوما زم
  درؤي اذن القمر اهل صو الاح خلا ذوئاوولاعلع:يغنلا
 عقاداك(هانوم و ا لوو أف ىثن | بيكزيل اد اش مزليإو وف نخاع
 ساو زيكا وهو الاحرف نيعملا نوكين اع /ارفلا اكن | اك نع
 رجا وما مع علا لاق انهما , لس جاوحو ديلا هكرح
 زوو | يأ تفرملوري اوزرلل كر انبالصنم عع نمئاىا اوت
 ئمو لوريخلا هن يرتق طعلاوسل وا وفول باغ ن وكت |
 كاهدانس|و لوم :لخ الع ركع ا لوم أول خم فول لت
 .هلوقلقبلا هيرلا تناكىلوالا لوما داهبلا ماصكو لمع اجي
 انباع هاعز اكبر اهل هند اعواّسو ساو دال رشلاد

 صارلا» زن اءابااوءانن ان اكن او عم رورجلا نعال احوا
 . ايدوانلاوايلهاور ايرلابخج داع نمو موف لادا طاردعا أ

 0 لاق قداعرص اعئطملا |ذرسانلل و لوق أ بهازم ن مشل ٠
5 

4 

0 

7 

 تالاعلأ نوم .ضوهورل ا لع أداوّوزل اىا لوا لاو ملأ

 لوا مكتفاذ صلال اق ةرحومو | ةئيط ]ه١ لكوح ملا لاق
 ملا لات مهلوفا ىا لوما ل داؤ| اع صم لاق هدلعاد غاثلا عوج

 تراهطلا ب انك :لي لا بطول املا لوهأ هلوعا
 يبوفلا كلا يكد دل باركلا ئهل لزق | رن دق بانكلاو ملون
 هبهقنلا لباسا صان أطون أب مل ف اهولع غاعضنن ال يح
 بمالاو موق مياطاعتلارل ا صحا اظافلالاكا_اوما

 مما
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 ةراطلاو لود اشم ارهاظلا لوق |صاخت العاني عونل مسا
 ليز لصخ قص نعمر ابع (|لطص الى د ةرهاظ“ ىلا
 ةفيتمل ثيحرم افون هوه صديد لوها ثبملو | ثمل
 ةولدمل طككي الو هلم لاملا ئم هوجان | ةاكل ا لوما ها
 اهرروز اجي اهلعةواصل اقالطا و لوكا ءاعد اشبال ةذانمل
 ةءايلطلا بانكمآ هربا اغاو هوم ةوالتلا ةرحركأ ةولصلاف
 ايا لارب اسس ني زم ةراوطل ايمو لها ةولصا | «اًنفم اهنا
 الصا طتس ال ثيحاصركاث :دايزو اهبحاص ةزيكل مقتلاب
 فام وجواهيم مذا ةرايطلان ا ا/ىكركت اكن ا وسلا د
 اوف ثادايعلاهيعحلا ينل |ةبشءاوتس ال ةواصلاب ىحاو
 الملا غدرا | ذاوأ لَو مايشلا عدرا قمف اذا هاون صو
 ناو ةواصلاملا خو أذ هانوم|ولان دال اعر وخيال 6

 هيرو انتشال ىلصال اد وصقملا توت مزلباليل نؤندحم
 هّسدار !نعاما از اهم ماتل ا اولافد وبما نا م لوما 6
 2 نؤرحمهناو هاواي الاديب م4١١1 و ةولصلا ةداداوا
 . مافاد دخت ال مايثلا ةداران اذءركذ ىإلادوزحما مزلبا
 بوحو لول( حوا | ديمي الف ةرم هاش هيدر نازوجذا
 .مايفلا ن ااعايل دود عد خيال طر ولا ريسضت لع اه ديب
 لها مئاشام ها باوحو هد ار الا هير لب ةقبقحويل
 طيةيلااغاو هود )انف ةدارال سعاد اوبل نا ةظلا ٠
 .اوزنالاممولصالا لربلا ؛نلاص زول ودا ىهتلا رص
 دارو اود |مالا مص رموش ار ومن الولردإا صمام صالا
 رانج ودار ذاضااوذوضولاةرايغلا

 و



 ويم نشموهو اجل هرج قل ةبجاولا نال ملا مالا
 . روما رص اناكأ ذاب لضخ الشلا قاسسْساب لوعلا لوقا
 رين مال دافنر الا نم وسمر عرل ا ئانركلا حاص] محار ياش من
 ' لواريلاكدن ال ذانلا نمنح امو ]وه با طوضالا نس
 ١ هطاسبلا ورود بويبل ىلا: يارا اريل صوت لوقا هأ طأبالا

 ٠ 2 يس انكولمد ارلالوه )حنا ةداراو لاخلا رك ب ابن رسايكا
 5 ورمل نكن ناي لج+ لع انا لمان باوثاق ل
 0 راوث مارح اس ىدلك :رهاظلاو هيملاب هزل :لباقم هركذ
 . كواضاناكو هاش ز اجيوهو ءامل ادد اراوئع اطاركذ بابزع
 هءءاصالهضوول ياورل | هرهاعو أوف تحرش لوقا موثلا
 . ىدزوحال داق ةبافكلا غ2 لون |ىلؤ الا الذ اجاهرمي لذ

 ٠ سوو ون ىت اهسار در وبلا بيض امر الطيارةاع  2
 لولدها نس بوو نايبلل ف اضالاو'وضول ا ىا ةراهيطلا
 مارح تعلو لود هدب وبسم )لع عودا |رراسع مملا صح
 مود نودرورهتمعافلاونح وفول |ماظوعتتملومأ ٠

 ' دره اماعرحأول رج نب بوجوا | لوو |هبل در دب نا
 لأ لي لحما لصوبلا نابوراوت ةريثلا ملت النروضوم 2
 . _ فرلوو ما زكافلارخن !رلوواعووطتس د ناث ب اوجازع
 ناوضعنناال اوؤلان | انلو اوه ه | حافل ارعخ ناب جاو
 * 0 نيدرفلم وعدا: بالذ جولازناه كلود ان ادزم
 2 اازهو لو اهزطاب وا عرداظ لوم نيل امو ملا لاق
 باكا نول ظحالب ن | ل رماظريعازه لوما 2 ١ نلاحخ عم
 سارلءايالون الل اكو احوسمم ا | ايبدا هلو تايفالثلل نم

!21 
١ 



/ 

 طققرسملاب هصصخ نوكيلكا ناب دارا ن طلذااضنادّلوتا
1 1 

 نور امّلاد د | ةنينحولا نعيوراناف كا نب لو كت
 هالي اوو هنيطنيب لا ءامؤن انك خا لكل عسا لصوتلا

 امون لون ؟رحاو ةرمالاثياب لو فر ةدساازهي اسوربلع ٠
 لذه وكنا ا م لوعأ م هرب ب مقلق هاشم ىو
 امزلتسس الو مزول انوش ىدإت وسلا مرعو ب صولا ةدافإ

 الملا ارهو لوعا و | يزل ناب بيجاو راومىلا طرتعاو ماوترأ ٠.٠
 ةراّتحااغاو لوما |هرايسحا ىلا ةر انس اوه نادال أوسم:

 طش ذاذلاو داوم :دانرلاو ةرمل ىلاوجارةراطالا ناروبنل ٠
 سلرل لوف حي لوو ازحال ا اعامرحال ءلالد الو بقلا .

 دحاو وصع؛ اكهارونسرمب ملا 3 19”قّسحل وم !ااوسم . ٠

 مساج زتوزمملا نالو صملالافطسارج ءايس ا نلاجئالت ٠
 سيل نرلثتل |لاذ راكومملا ثيح نم مزين اه لع ئطعلوما ٠ ١
 ارب وصول اسري و صلا ل13 ن( ضورتملا" ]2 انركم |

 لاف مر هول ىدانن لاقت او اك سرلا يعل افلا لوقأ ٠
 لصف عا هاد لجدالاو ىري لا غ لودأ نم اهىلاب و تمل لاق

 نع ارحازم نوكيا ضر اهل اذا لود وصول !ضقاول
 هدب نوب تلا غار ن |لاقين اويظال او لوا صورا
 موب لوو ةيميشل | ليا سملا نم 'قداط ماب لضعلا ئرعن ماو
  بيجا اود صوصخلا لباسم اعل رم ا طال الا اها ول ما 5
 المشاع ائاوركرل ا نم ثعبسب ال/رلا نال موهل| نم ىموصحم نإ
 ل الوتسالا جو وهون موعلا نم اصوصخت نوي تيك لونا



 لالرتسالا جورلوم ]وف أ متل ا بوجوٍشر هن ان اءلوقملا
 انو لوانسس ةهاعام -طكو ملوق سرورد | ن |ملوف هريحو ارسم
 اجروبل ايلا زم رجر اطل ل او لوما ها كلكم لول قل هريغ د
 ىف :ج 2م ارعن مادلاذ سولو «يالتحأ عب زفبحح
 ' بيلزلل|ارعرمن ال ال دسسالا جووأوت ةموعرعل مابلا
 بوجول | لود] هاش لبا | نمر غو مذ اك بوجول !زنم يرعب

 قد راوق نأ هم ٌةييببلل نوكرذ اهنا اد لكنت دانتي
 ذاثلاؤو نيمتبلل لوالإ ناف مدلك م 'وضولا هس الر الا نع
 هيغل | لكن أهيل ن اكاونت نم يرحل طفل اكول و :سانلل
 ًاهرحا روق اعؤوطسم لوو | »| 'وضولابرف الا غاملاو لو
 ناز وول وها لكذ ناب إم ىلإ ب احد ون | فاشل اعمال
 وق عرفلا وعر | صا رك | ثيح] زينا لعل نوب
 2 اًنففالا ن وكم ] م | انيلعارسينب ةرهاظلا : اضعالا دعممنف اذ
 ركاذأ انلزف ماو صلا ٠ اذن ردو نيم ال يعم :سرالا اع
 ذا قياعا منال حذو ف هلوق !ؤنرلل ىلا راوثملا ضن
 وكس ظلاىلاول انهن اسحب م.زحولذ ازا نمزلقلا هع
 نبي ااو”جوجرم اخنو/نعالضن الصاروبخ ةريجؤلا 1 اغاد
 لاين الكمر اليلقل اب ضاقس الا تن ئالط اهو زم ا
 اهئا ل ومن ن اكو ىرم ازهز لعاد د زم اهننالإ ةوالطا غو رمل
 ىاقسإ/ | مراب الذ 0 |محرخاام رعب رح
 هنوكس ع 4:خجال ءانئيس ]ان الجب ال هنملا ازرع نأ ب اولح اق كلوت

 ولا انرح نوال امم لوم وجب الاكل لوم امش
 * مرلو الفلا هلاك رحرسلا عبر خر رع] ما اسم

 لا



 هلوث مزن افريملتيل ا بوحو مهضوم: و انصر لا ذا هوو هيلا و
 ماطن وكلام وع و عيار كس ثلا ٠يذلو لفى ان رح نوكالام
 ناوزثن او الاب ناؤ ماوف رول اوالخرل وفلان ندب افو وأو
 اع ةرداصموهو رلوف يررل اررثل واعز اضاوجيب وبل |رب 8

 امرنانو رمل نيعن اذ سجل نال لوم اما و ال وا نينرءرهأظلا

 ةراهطلاؤتول مرعل يسال ما ءاشل او ةراهطلا .ىضتقنسب | ثيحرلوف

 لوفاها4راطربع وكن وكب نازوجيتؤنلا مدعز السايل مرعاع
 لاوسل اره جنين كك طبلرلاررتت ف جوزحط ارت ليش ناث
 يقلك اه امك تدر حرس ام الا زصاسانل
 يحل عتب الوبو 4 راخريبع ن اكن او ماراللا اننا سجيويبلت

 2انل انعولوثررشالصا ناشالا ةولصْريمالاو ان
 ومو صنم ناو لحين وكرس اهل ا مسرإ لعين ) راو يع نإ
 اناكول لوقا ْن الص نر اجامو اهي لاح ضب وأ "رس اي اناح

 رسك نم ناوؤ الكفل اصرف قلاةديافلا بني لوركا مل
 يزف ءاما جت املا ف هاقلاو هرْحاو اب ب مرل طلو رتبلا
 لوقا ئعوه دامو ءاقولو معلا لاذ لفل اداب اهحرلوفو
 رواد قيقح مد اكاوس مرلا ةروصن ةروصما مالابدار |

 .ئ | ماصع اق نم |ىشف ريل /افيلذل | ى | ولعل ]مج يح

 ك/اطيبحن أ هركذ 'وضول اضن اليف سس ارلا سس لرانل وامل | اما

 انج اعا ل اديس الل اره لوو انفٌريحيرادوس نال ملا لاق
 ةقيفحام د ن ان او هلااذم طّؤشي ري ل اربلون اعدل
 هلوم قرعلار احن | لو انني لوما ؤ وما ”حزف نم نوكيك ملا لاق
 عفن منع ولوعاننالا ةبغف لا لوصوب ضب الرف ز دنعن ل



 ٌقوانن 9ل/ئينريهتل | كنج هضومرلا هاوصول لوقو داو
 لص او صل لاقل يلعتلا نضتؤ هتسملاو ىلا مؤلد أيريطشلا هوب زمزم مرت ىلا ىزن لا قلطم مون ىا لان تالا ينو وو ل اوحال هزه ف ؛وصولل ضانريعن ونأ |نوك فك هو اصإلو آو '[(ض ملال رب لداعتسب م :كل لوف طقس لازولذا صلال هدعتم ةاهتب ثيحاجيملا ناليما سدا لوا يكمو | هلالاف ترب لوتارثز درع ليه دوبلغلا مدع
 ا ا اع/وصوا] ىلع الصوف ف
 ظ أفلا لب ارم و قاض محلا لوو  اروتنم مان زب ةعضو اع زاقانجا)ءلسل اسوان لا يرطب محل هيف تمن دعاؤلا
 0 ان! لصلا لان اهي )الص ةدارا نيخكأ لف ءزحاو بيرم ل وار غزت م اود ليل لباب رومركو سد
 را فلاب كاان يلكياوحالاترحمؤنل اف وك مرعاسع

 للعم ماشملا نم و نلوم اهب اث مانزم اع اونعو || تي دحوش
 لل الربط هجر | ثيح ير اننلاءاهض طوف  ءاضزتس ايلف
 ايانوأ اوهسو أ اربع لوم رونفلا طملأل اف نوما امعالا لك
 اهيلعاما جير وكزطوزنلا نا ئدم ا زصاحو هركد ام جوني ىح ان انس سايق دوب داون ك مزال لوو ب اوص)والأت ,لوثملا جسر يلا زوو هأود بنار |صاصخا موتلاهد عب ]وو |ركرل انايب ءرسضف واوملا موتي امرو ملوع ان اظفي وا
 اتاتاسب /نا الو اومل لاس نا ملون نوكالفريطى الوفا دأم اهتمت ملا لافاع شفريز |ىأ لوما ”طنن ترف ناو مكالاوريرأ او هءرطل عام ل وان هريعو هولا مم احجرصرفلا

 و



 ءاوعإسملا اصف ةاقثالا نيون | نيحر الا للام وون

 وبا ل

 قوارح ءدنص يحن ول نا اد زوج | م وفا الئالاو
 واياد اربط راء الكت ال لوالل جو لو
 ضارب علاو ركب | سرت ءابب الوهو نيمل أد وعول | ىف لكأأ

 مالك نوكل اقل ن زوجي انهد وبومال نا درعلا اس ماعين :

 افعال لاذ ايازوجو النيل زرقا
 رارزمو افرع لازال رصتب ام عزيز لوعمم ىو و "بول

 مدل ىزثب!هرسل الالاف ذ ازا ىزن لاكي
 رارئم ىرشاول' 0م ع جم ادق

 كيح :اؤبلا 0 دام هول نا لعالم دوب | هدا

 ىف اهلعرسيلو هل لات ناكدرق ىااما درو ةركا لوانن
 ا 2001111310
 "لاف طففهاولنلالعءارلارارعال اميمج ابل ءام | لاصب!انعبا هلق

 اانانل بابسا الى امملاهرهن العروج وع ةيجول اذامكلو

 ءاففلاانلان ايدرو رو هلوث عاش تابجوم اهيلعج ةداهطلا
 ”ىللا ؛ ”بانحاو ملأ لان اين الضار الثا: :| لعدرو أو

 لافلام ارو ماب بنار يشنون لا ورح

 ةولجل لاصفمالا مس لوتا هروملغ فسوب تناررعو لاق ب

 ل2 بوجوب لولو ب ايلا ةطاتحالاذ

 مانا داتا للا دال[ أ اح نم يش

 ياك او ماو ريزعل | نيراادبم ثلاثز وعلا نيرلا

 امبلع ةواصّف د عب ىؤنن رماد وثأ ةردوم "مرح



 اون يدوم رمل ةروزم اول اشنع| مدعنم مؤ الفرس لن
 ه.رخي ادام فلنا ةارماو لجرلا مما .ءاجحل غنا اذ
 قرص ال هذا ىو لوقا ةارملا بياز م لجرلا بلص نيبنم
 الوبر طا. نأ اهرم مويزملا ذ | ءامح و 'دالإم لال دس ال لون ًروهط دام ءاحسلا نم ان زناو ىلاغن وذ صل ا لاق نام راسم ىاءالاب | هلؤف فاضل ارررتف ءامل| بيض اهددداو
 ٠ قزلاوأرورطءامءاسلا نم لزن !املكز | يدملاوءاسل نع لزلا
 هون اريك صل | |ييكسل هدر ربما يىدملازعدب اع لالزتسالا راف ما مزمل يك نك لون ن أ كو لو! ه١ روبط ءاععلا نمر زنملا ءامل ان اعل ول "مالا لاني ال هلوع نيب نيينمل نإ
 ايما حاسم مالاؤاطمو ملا اق ديزي امو انا <“ سان اراذ انلا بجوبامو هم طقاؤن كد اال 0| بيوتلا رند ناكئإو ]ون ككذ ركذ 'وضولا هلصححا ل تول ناكل نكت"

 . نعنيولا ل اذا لوامم طءاد لوم | زعل لووعم :ال ءلالدال اسايف كل لوف !رورط اما دخلو ريع ددارص راوفوهو يرحل خسر وازلاءاما مم اًواطم ىا رحل ايكستلا جول ن اب لوقا
 الرو حرم لوح | اس نوكب ملوث لل ب جدو هلوقلجيا
 نر نزلا هريكتئس وما ها مارلاب هديفتو هديك
 . ةراشاباتكلا مو ىلا لاذ 5| لاني ال ملوقل ب | وحل وعل اره

 رللا اكملا لاز مولا نمط ئؤنلا ذاوحوا لوفأ
 هرحاع |, درب مهنا تالا لآ ]اتليس اوهدملا لونا
 ماد رخل ثيح الذابلا راع صوتنم يل | ءاصعل اف لوا
 ىذيلالا ماا تسالوهدارلا ن | ب اوجلا و انلطم قبب مو

 نأ



 /للذوطو :صلاو"ةرلاوزي اك الاد دخجدبقلا ف بلاغلا نأ
 ىرلامريلا ذىوالاذ | انضر فطكدرؤل | ازهو قلطم اذ الخ

 ةزلالا نع اكد ىزن | بلغالازناولب نيلي نامل احدتني
 - اصاب اوؤالاللءانو ايرهلاءامودرولاءاعز | ىّرإلا

 مدع نابدو ورب لسان ود ازهزش لوما زسرلا نود اه
 قسب ناز ان لعل اق وسموهو ىوارل و اسس ة اسال وضح
 ظ أوسو هناذ نين طاطا نعمزت م ةفصو اذن لعلا

 مساع دل دالا ذالك تاقثلا نم نار | عو هتفص
 نيلقلاىا ىزن اذ اوحءاملاطقاذ اعوان الص ىوارلاب

 يلا ةنوك الو لوا سحيم ثيل لح ان ع نمضي ذا
 مالكو ىركمكركذ ري زكاإؤ عا  ةري اذ يتلقل ا واب
 كار الدب اذ رو وق ؤبسا لم رع وسم نا

 ”كارلاوا طلاوعزب ]ا وروه نا حرج اوقات اهل ب |
 لج #راشلاو ركدام الع نا امرين ذاناوزخ يوياللا

 مشلاو قوزل اكءاعل طوال | ويطل ا
 رطسولاب لاهو طسولا كل اربع اذ هوت اصبالاو
 ماظال يمل زحالا باهل لا ةسانيلالوصو مدعن وكت لا
 ملالان|مانن_ري,قلاؤ وعلا طازنثا طعانب لكك نا ءاوحو
 وه ملأ لاذ ثوم ا لوا مدل | طاليحاوه سما ن الو

 ملا لاق اغار طرطوحلاتوا لوا ىلا لسحملا
 نيطلاطصلال او إلا ال ةمرحلا ىاىرولل الل لوما يرحل



 ناكاذ اضراملا ككدانعباو لود | ة|مدلا اهمليس ماذا | ذببذ دج كك([ لاذ |مجاكو هوو همركك الوفا
 سما رجب اذ ن روم نم مدل لازتش اب طالتخالا د | اصبأ ء ازرحإ الحا نع منين !رماظلأو مدل ان البس ن عاش ام
 ةدووررطلا نم حج ناب لوع | كاملا ةوصريئل لزحا نكت لو
 اد[ ىانث الاوها اقلا لوق | ليلخل اا عز تثدلو
 باولو لَه انجب ا خازن ال اوه]ب افلا لوف ادحاو لك
 بحاصل هرل الوفا ها هيلعد رد لفت ع قنا هنا
 راك ذا هوه مانملا ازرع ئاشكلا ةرابع زن | لوفأ 5 زفت نعل ومس وسذال او هلوث هنرابع ةرابعل اواسكلا
 دو ثببو ذب لوف 01+ ل هسسياأل اهو تبااهتل اني
 اضعإلا نال كلا لاق هيلع بابل | لوا نم مملاب ل دنسا
 ماقال ىاربظ ل وف | ءاملا نصل هتس الاب ىأ ريع هاوهل وأ ) ل د هزم دو اذلل لل ودا ةؤّصح ةرماط
 ”ذو را ودل همز !ليوات غتماقالأ ن ريل اركذ دو
 + و ىلع واول ئسوب فاو ةنينح دال لال دما
 - ديلي لمس ن اورظالاو محل غن رتل ىلإ لقنلا:نازتلاب لاوس )ىلا هلام لوا يرحل مادلا ءاملا ز مرحا نأوبا
 طاع! دب ال تح ىرملا نم صحا ليلدل لوما ةس احنا هيتيليزا امل هنالو صلأ لاَ رخل وزل | وك اع نلسفب ال
 ميد وب و زال 'يككو ثدرطل همر و دب ملأ ب تمد |أم
 فرو وا بّولاب لازت اضاو مما لاق ل والا ليلدلا
 ضر ووزحاع لارل يرحل ثاييسلا نيه ذي ثانسحلا ن
 آنعا ظ ظ



 مث ءامارطض رحاها ءآما مداضعالا سنع زعكوضولاانعا 0
 ىعسم ريزع هنال لو امج ارثوم زعل ا طه اقس |لومب ئسود واو
 نامزل | ىلإ | مثلا د انس اوهو وو هامناىلا ةاقن :س اخايلاذال

 ال ازعال ضف اضوهو هل ف هك وما ايلقعا ذاق نك
 لات < ثلارع اه نمانثتس ةروزعملا هناومطاف ثكوي لق

 ةامىلا رانا ف لوواولرلا بلطي ريبلا ىف سقت | ذا ثحلا ملأ
 صاط] وتلا ءاملا لوا :برفلا هيب مرعل ءاملاو صلآ لاق هاما
 نوكن | لامست ءاهانم ف امل مدرج ؛ول جو الذ دحدزك
 ءاملادض ءإ ص لزنتلا طن !اىتس ]نسخ ىلا اعد انبم

 بلا طوتشي اف ئسوب قاررعركذ لشال لو( جما دنع
 لوفاهناببيجا هل وهى يرطعل طاتسا!انشن مناف هلو

 هرثعاطور مؤ زلا طامس | نول نياعرعب هلا اريل سؤال

 ىهأم ملا طخزع الن :. ل | ازه زم اهذ تكو ندا بعلاب

 طوس ن | ئسول قاررعإضالا نإ طاب )اوسلا |زه تروص
 ١ . فاعبع طا زيشر | الوبر يعزم نربلا ىلاملا لاهتساب طؤلا

 0 لمص ور وكلا لص)ل ا زهدكرت هن! لعاب باولو كولصولا
 هنأو تكرم ىرن اول دل | بلطملا جالا ةرو بصل طنو

 قمح وسن ءاملا ةلزءم بصل |نوك بصل | طارش | ن | هلق نيب
 ماع بك لو[ هلاحاعبعلا طلسم خت لوا ةروزعلا لكك
 ماسلا نارظلاا جو وتروصوحام مما طنز عالق مال اذه

 ااطنردو ب سم تكل وا ىزن |)جرلا ةائالع سجل
 ّ«ِ لوا ديصلا باتكب قلن ع و ةرايطد[ 9 لاهتسا لاذ
 ائاو هلو ب ةنلارييظن ىاَلّوو الع صوصنم ؛نالو لوف ثك



0 

 نيف لوف اذهل هلع ولصي هل ىلا ناكل اد نيرحالا نيتك
 ةكاءاعدرلا رب |صجالذا هيلعن و دزه ةواصلاو ولو رحأ هجو ظ

 ود ندبلا صاظ د ايطملا ه١ امن | اهل امن | لعا مىخبال
 مل ووايد اواتنن سبب ايدل اروب و لوضأ وبدلا م |نال هلأ ]اةأنطابوارهاظ ةراهصلا ف هرولظلوطقالطاو لونا مك لع تجوع وهو ملأ لاق نييرحلا نيب طراهتلل اههد مط ظ

 ىف ىد)اوئح انو :ساجنأ ب اذ وك ناهأ مضوم هضولا ن ال
 مل وىلإ م وكلوهو لوس سبل هالان ام لوا لدا نك
 ام ممل طخنعالثن ب انكل رشم اه تكون كام اع:جج
 اهالي نام سبام اطلاد ملا نأ هْنسَك مر وص هره
 داج م زحواو هركرزس |م اعاد اجر اخرس: كلذ د الا داحد
 )واني طرزعرماطالوكم ناي من او ىرملا ولج نرد ماسح اثرت ارعاطنزكذ و سايؤلابىتملا لاطسا مزل اصب ةنيما
 وهو راوثوي |يركل هاوانتي الذ "للا (ثسؤ ب 4م للاهل
 ناد اب | + هس ى ل محال خجب ماقول ود ئهل لود صلار اك
 ىوزرملا لاصن /(دارب ن | الآ يعل |سجب بطكلا سلو هل وب لمس] ماري زن طل راحإرإ وتب اصتم رب زننلا نال هلوفددإ#
 روع وضوبل :عنل او ىلاَه هوما ءاشتسإل حوا نايات
 الكر ارجل اذه نيبال ذا مزقت اظن نيل ازهل ما ا ذاضلا و فاضملا ضاكملا جرب.ن اذ وكيربصلا ناف مام دوب نم هلأ
 ]وايل اذاضملا سانمريعمل يلوم اهبل دال نالت نع
 | قير اهط مدع تن هإَو طايتحالا ىلإ ةداشسا لكدو هلو
 اي دوود |نلاو قال | هيام ْميمصكآ لاق ةءابدلاب ىالوفا

 لولا



 أب وضم تاك اف نإ وف هنياعا هه ار زوم قالا لذا
 هرلاج ن وكب ن از وكت مو

 ن أول نع باوملو هأوو بعمل اكسسجتل المي ال هيب اصع
 و تهم دسم
 دحو زوو اكالإ ٍلصي امد ةس ايلا ليل د ةمارككال ةهطل نأ

0 
 امه ايحاب د املا لوو ا 4راشلا لاذ اكماظعلا بحاص ى نمل ماظعل هع نم ىلا ه2 ل عمنا تلق ناف
 لاف نم ناكو هاوفريبلا ف اضن ىلدالا اهلاحملا اهدر
 _ ئزحيع مالكلا ناكأ ذا ل وها لاح طعزجما ما قالطا
 نعو هوه لا يع |كلا مسا الط | طيف نم نكي مل ناضملا
 انلصيلو ملْو حانذ الا يون لوو ىيحراشلا نعمب هذ | نه
 ةر كا تسيل ام :ليزل لود | ام ىلا امننسم رمح : تحرز
 روي سارا ءالا رشم اكان دوو ١ ريل | ةام ثحزت ئمملا د ويد ئحرإ وف ماقملا ئم مويزملا هناا
 ال ةراهط ا هيف ام 4 زن ناكو هلود بانككا ةرابعذئعلا
 كجرلاو كالاو ميصلاوىبايلاو طرلا نيب ئزوال بطدلا ٠ نيب ثزال ىل الاف :ساهلاو املا ضلاخي ن 14 فضيذا
 اظرحاو ئاظل اووح 5 ارو عبإ |لوفاوبلا و يتلو
 تاق دإ احزرع ىا ] نعأ لاك هذ | هل صلأ لاقسككأب ىتخ
 «راتعا' مو لاذسا و نيل لان ال هيلع ]دا اضل
 آل ىضتتلا بجوال 'ضيبلاو نيل اكوزلصل !ىلا ةلاكسالا ذا



 ريصن | ايف ارؤلاوهداسلاىا قنننما ميضسلا نال لوفا
 دحر بجئأم ىلا ةراشا توف هن اذوأوث وسو مهالكلا ف ارخ
 ةردلا ال هن هيف ] فأ ةس انا نع هي هبا ام بسك دام | نم
 ةراشأ لوهلا |زه ن وكب ترإكل املا نس زن ني مبل | خلد
 هلق ةعسن لاين | ظلا ]رفا [ئبسدجوا نب كيال هاو كد امدلا
 . مزال وو اريمصلا ف هيلع د از دريبكلا قنيرشملا نعوتؤنب قد
 . ؟طاراريم ولرلا نوعان | ننال ذ الص نو رشع زفيال نا
 هثوداروو نررثمل انعضؤتب و وهاد لوال| عثون و دوأ
 مكر ١ نور سا | ثي رح صم[ ]| لماذ نيرشملنئ اذ ميِلعد ارب
 طسوا ان ال ئ ثمل ابالي |لعزتحاف هوم دملا عون لع الد لوما
 رظن وخل وب نيب ]بأ هنيتنل ابجاو ناككويبكلاو للملا نيب
 نور ع يعيب ىف ني ١1 د هجوم ئمملا اره ن الر ظن يو هلوق

 غدا ماملامأو طسوال ا لوا رب كلا نا يو لوو ب عجولل
 لعال ع اهركذ اغاو هإ وم ئبضْنل |ن ود تيزفعااو دحاسملا
 ظ فوطعم مصؤاو أول وفا لوم يمل ذا ولوا طفللا
 مدقىكرل 5 لو | دنلاب مش وهو صل وا
 هاورحو ناو مل لاو ةلّْسلا هاب زعىرعلا اعلاوسلا
 تازاويلل نم ضأ اهريغوا ىلا لاذ تيم ىا لوم ةرافريبلا
 فوم اوت قحصلا لا دايو داما سب قا
 - اواصوريلا اه دعاوطْو علا ةَباسلانمزالائم ئه لوما
 - فازوا هروسرس و اكورعو كملالاثراسالا عاصف
 .رهاظرللا ل وكاهدن ال ىشب سيلو لوم بر ويطعلا غال ةراوطلا غ
 'هاكنإيب هعائاثاهدارب الهام لوحرلانم غامالخروسلا

 اىروس ئ



 طيف طتسب ازريو هلود نحال وحد هرع لعبد اهيا
 طور ,وخو نشوب ىال و اعامج نال دوس نوكناقتتتا

 قاليام ناب زعم اج | نكمل ف ادرس هكنعزطزلا
 دال لوف ةنساخ مزلب الف ب وراضصرعلا ب طوس و زم ءاملا
 غلا اده ن الظن باوهلا اره غلوم اوقنلا "لب اقم ]لق
 ىةِيمِفَحل ؛ساكلا ءاؤسش افلا هرزمدام ناذوقملا هناامال

 ٠  لماتف زم ماملع كلل :علازاامةساجيايلغلا ديني
 . دارا نوكن از وكلت روم انركو ىرلا باول لعاب شنان اف
 هنال ىدملا بوش زجال هنم] وها هأ هنن ءانالا بلحنأ بولو
 نسرالودأ يف الا لعد جوعو مل لاف ام ارسم انإ/سعاذا
 الك انربن اون هيصااهن الو محلا لاف اذل موي لاقي نأ
 ىو مل[ ]ان نمل يح ند ضاسلا و جرهو ,اوف طعْنطع] و
 بيجأ أون ىروس الف ىريشت هس ال يناواو لوقا واذ ود

 , امكمسلادوعوهى رشا وعن اوهلوهادبفت ال ةأوث ا
 انو ثكم اذ اا صلالاو وصولا ةعدرالا لعداضنقالا ف
 - لئسدتتلاو رزق ودا ةرملا قزلملا لعديطتلااو ملا لاق هطقش
 .. ةرويطو لوح: دراهط كل فو هلازاذ ةريخؤرلا ل هأوثد
 :لوفاطمن هيروبطو ب لوا هّيروطقركشلا اهو ملال ات
 يا هساز !بع لع رجك | ولطملا ءاملا دحو ول ن] زيروط شد
 لوا ب جولد راوطو ككملا ناكوأ ور اجار وسل ةسار مص| مزعل
 بجو از اصالا ىف راهط نشل امس لنجعل محا لتف ناف
 ميلعرملاو روحا امد رحو | ذ | أمي مالك ن أب بيجأ اسع
 سلاناصاب ابلارتلارسال منين ترهل فرب لزحالا الإ



 صاظيربل زمام لود واسع نمدبالذ ءاما ارتب اصاب هسجت رم
 تلا جار وهائا ءاوف وه ظنل لود رس وهاغئا :ناورلا
 مسالاو لا :عولوم داب بإ ىلا وجار لوف ةريزعل ف ”ياورل [رهاظ
 بلعلاروس ناملازع ممول لوماداطلن ود هوني لي د نأ
 تو زدارعاط جو زماسج ة رولا كك يعل اذ ال اكوكقم انا
 - ةلوف رويدا ةراهطة وعلان وكف لوما جر اككالال اونا
 لوقا |عاط”ضت انما نع علا اكس: يصف رافل ىلا ”ناضأ
 طلاب ةيكلا ءاك نور طلاررصنيبو قرافل اوان ناين نم دبال
 ' نوكفراجل)س نمانبلاو ملآ]انرمحإ) ناقولا شذ انهت
 نمزيحضالا باك ءى اباع لكك نرل ا ماصعلاق لدا كلزنمب
 يحيل ئاصالا عاضال م/م تحول ادولعالا نيب دولومل
 توب نأ: اورلا هزه عتق رلولا هت ةاشل الع بزل اازنول
 ليلفن نايوامروس غىكي الوامملاوب ان :كمرلانمراونملالنسلا
 يرو د مو هذال دحارأو صرح كل دالا طرا روس غكشلا

 ىو |ّنحار|ئتيضر الو سرفلا حباب در اول نيدو مرح
 دوبط مو هيبط :رثع اسو ىلع هدارص ىبل |رائف ءأوف نحف
 هبئش أذ مآ لافي روسلاريعى الو | اهريعوجن اذ ملا"
 يؤ انتل عرب ال ىف اشنلا دا نسوي ازرع | زه لوما ئاطملا مل
 ىنألوفاعدر لود نما ةايل انلف صملا لاق نما بانكلا
 لاثمز ابابا اعدل وها ٌتيرحلاو ملال اة نس
 ال ”قيؤحانرع ن ارجوأا هرب د |ىملا وها ءاملارجتم نمو ملا
 لاقداداما دج ناكولو هلونل تاس كل اوتسالا اعةرزولا مدع
 هل وداىربع واب اطتخإل وأن اننح الماما +:داخو | علل

 وأ



 ىجضرلا مهالمل الاد لوو يف الوضنم مل ومرلا ب وصنملا 4راخوأ
 ديذ لاا نافل اق ناحلا اجاوب اجوربا ن اهنا نمؤفتم
 اني موس اق اكرر 4:راضازكو اجب هدنكو ورعباج
 ليل اي رتتلا ذهن اىلا ةراشالؤكالا ون[ باؤكاوا مارت
 ةراصلارثحاّ ويصؤتلا ىا]ِوف طزتلا نال تعانق ةدإنرلا هني

 كيرلا هدانز نسرزعلا ئالو ملا لاق نقولا ؤ اهو ف حملا ىدوملا
 تالاذا ]املا نضزعإرشنلا ناف لوما املا نك ةدوابز رطل ون
 0 ىلإ ةراالِوفا فلتل از وح فاشن يعاو ملا لاقرسفنلل هبات
 "ب قلاذان ملالاذ مالمالا وو بزر وبا افلا ءلكس يالا قرحأ نكس:
 ابي كو لان اوفي اللد و نكح ىأ لون ةدامطلا هنو
 ةذوكتل تسونو و لوف تكد لوا رارك د لعسمال زخم وذ
 لود | هزوجل وف ىلإ ب ازيد نسل اربولا نال ديمصلا لع ةررقلا رك
 زج اريعلاهتساز وحرك هزيعر اهل اريمصلا ل وانني ماذا
 انيوطاوجوا لاق ى ايلا ئسزع.ب لوووه ميلا ىأرلاب
 مال الاو صم لاذ ةواصل ا لع ةدر | و عو لوفأ ”صرصخم هاج
 رازكررلو اور عرص ةولصلا مس وانا نتن وه انو ربي بر
 هند ٌةينل "و مرعرلع ؛انيالص | امم نم ناك ال اون ااصاخلو
 هلوف :لصاخلا لاه ارهاطلا لو 'صل اطل ةراايطل هز ملول
 رار ]كو ه] ف قصتملا حاصبيا لبأ ةراوطلا نب ببجاو
 .ىروك نأ مازل الاوبعونم هيلا لوا اوس واقبلاوازنبالاذ لكذك
 ينداو رلا لوا تاّشرلاو ملون متل لطم ةدرلا
 "كا وم مرد اب دءطسأو عوت3را ابايضاذن اكنيحرون

 5 زاسبكا الما ةوتاابكا بيش نب ن ايلسرعوب الون
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 ظ ناتو [2دوجوم ىلا اتي نانا قاب ؤولاذاءلو
 لراس اهلا زاسملا ]وف ذانال اوهاراؤلا و ارالع
 1 الذ ءاثلا اكن أولو ءرمإبا) لعب صب ناز وجدنا كيت
 دعو )وو غانا هرككرظن ئانشالا لوكا قات الثيل: داع

 وهاماماكو ليو ةَرَسحءادجاو لاي ناىلوالا لها ةداعما
 ريض اوه |مجاما ليمينملا عزم تل ةداعالل ندعم

 تووالذ | الص | ءلجر ةءاملا هضو لج م ادله :نكلاهزعدإ
 ا لاقبال ةروصلارهون اينلا نيب الا انريصؤاسملا اعرزولف

 لوشن ال لخربوب هوبعوْيف صو املا رعم نوكبال زجرل السن

 هيد ئصواملانروم نوك لع نهب ىلطلا ناذ ىدجالازه
 لعونوج صو نأ ال ارجو لطا دأؤ لع هريع صو وأ سنس

 هانا لازصوملا ماع زيأملا بطلا كل ب دالص و هيمس زوحنالت ظ
 ظ هزوناك رولا ود وحول ابد املا !نالدداؤا جشالانا الواو

 راينا ةافتح روادإلا نا لوما ذا
 ادي د ال وو داصأ دال نرحوررصمانيرعْال ياس

 تاقالوااقباسإ اوس نم برت م ينل ايه اجلا ا
 م أوج هوانتن | طورثملا ن ارجولا ى ا لوتاد وجولاب د ارم
 و !طفسصررعلا نال كال ةاكلوا احاول نمل
 ول امزغو را ةئيالعملا باب لعامنباذ بوحولا
 ج هار زم نكمل الذ هريركلل ايككرف ىا لوقا اعرتم ناك

 الولف ولا هضوعونع ذل اوجاع كيبل -
 مكاو وجرب نسل اره ل و |هل ايعوجر ىورو هون ىل 0

 ملال ا5بانطل نعاز ادحالادب ن اماظلا] وما الام

 اذا



 لواء اوبلل انفو لاما طاش | نيفيال ةلماك ةرابطاغامرسل اذا
 اروي هرزيب ا ىرورئلا ]بهل نيج نال طفل اريعب ال مامرلا نيا اق
 نوي ازملعو مملا هركداه ةد اذا بدضف لب وملا انه ظفللا
 :نلابزب اجريرؤنل او كوضولل بجوم :ر ريالثمر و جا وداجل
 ثيرحا ا مرسل | ذ | نلماك ةر اوطلع ونه ولا بجوم اد رح اكون
 ةراهطاعاث ه احوا انياكررحلك ىا لاهل هضوم ذرورملاو
 كورولا مهلك فوود دوعن ىرورفلا مالك ند وكيت ىزن | ةزماك

 ا عريسا روع)لماورل لاي ناب فيزون عا '
 ىيووسب ال وهو ب وبلا | زعسبلب ال نأ ىلعنيم | "هلم هاك
 الو هلوميفطل درعأ يا انصوشاز احم دعنافدإ ةثنايالا قف
 نال هلم ولو ب نحط و أرسلاو بما ءافتن للف  غان
 لوو رعسعلا لع هنم هراصأ هنأ ثالث ارزم ناأذا قزحل
 هكر اضعا [نعسجوأ مافزصالا ثرحلا نالجوإ وف تكي
 ناصر لك لج ىزإ ]وا تنامي و دب كانا
 برا ارم انالومل اقو مل وف كبإ هنينركذ لجرلا اهلا بج
 فتاييورامل هأونريوشلل | ىلا «انيالفؤنلا صوم منوم
 صرخحبر اذ ] ما مايا هن الثانض ازنح «زنن الن | نا ومص باور
 ةليلواموب مهما ميكمر كل عوإ ومد ارلا ن |رهاظلاوزداسلا
 ليلد هنن ارزعزال راودو لوم اهلايلو مايأ ةمالثؤاسملاو
 ظ 00 ميا

 هنأ ظل | )+ نا هزنلا ديعفا] هلوق الب الف كوالا ةروصلا
 ةرهاطلاو لوم مو ]وا ةرحا اهرمب ملون ثاشل البلد
 مان غاشلا ىلا و لها ازعتطقس ف تضاحا ذأ



 ردوا نينيكلا نص وف ان انشني ال نين اناا ذا زوال اد
 ارا «نئن هون ابرش ال ىا املا ناواسن ال ىوزيو ناث

 .هيلعيإون )ين ناف هلو ضاخس الاد نعيطل باب ابسارن م
 تيبلايسالا هزه لعب طربغ دوسال | عيش مد ماسلاو ةولصلا

 باول دف ناين اريل ا ىلا حاحا هطوم ع توكسلا نال لم ا نعبك
 ىلعرل )هو كلاب ىشل ا صصختب ايم ذاب بيج هلونوهو ىك
 نول هريع]وم طعاماو ماوه :لمملا نيولاب طيغولوفو ءارعام كن
 ظ لاتنا"لوزع ب هنا لاذ اماظل لوو | هنفال از احم مطقمب
 . نامذ اعلازامدوجول «اهفال نم اج مي ةْيل لاغال ا نعدب الذ
 مل اشغالا دوعو ا ةحكْ ]نأ و١ لاشغالا ةرغنم اه داع

 "اولا: ١ | ساو «اطنن ال لب اج جرب ارطم ذ وكل اذ
 زكا :سافنلا نم اوفو زيكا نال ناك مالإب رظععا من ىلوث
 ًاميعؤلول قو ظو نمر |)ب اهل ابابسا رياك امّلْوم | دا اهب اس
 هيلو | ىرن | ماعإب وام انبرع ةولصن | [تالازاب هر وملف

 قيود حقن ذا ف ظن 19
 عوز الل ةولصل مئيل | ف اكاهبلا :بنملاباب عاف "ب وك حف

 ل وسلوف ا نفوالدامتم ماللا نال َصَلآ لاق روس دعب

 هازومر خت الوان رهزم نكد سيو ةولص كقول اضن اناوفملا
 ناراظلالَوفأل والمد ارم تقول ان اوه مون لمانن لوا
 ' ل معالر ع هايود امو هل وف )ءانف زمملا|زهوى اوه لاَ
 لكى ف وضوملا ىلا ةفصلا ”ةاضا نم نوكين ازوكبال م لوقا
 درلإ اهذ نا باولو لوف ةروصلا ل وصح م توم ةولص
  ريعادا]/مانع قولا ”اقالزحا جو صر روت لعازع وق | سم

 أ



 كو [و رجب !اكوزخ ظنلا مب هه لف هال ايم ءركوام
 .واص ح اذا ويت وازحا توون تك وفا كرما
 1 لوبن كو مهم وهام عىرحالا قو كرا
 'ريبلاب متلا نالطاّم] وأ ىرب اك ظل ذا, بجحاور]وف
 وروما 'وضو قال اهيلع ةولصل | نع اسموبإ ةز انليل ةواصري
 تحروو اللا حو لكذامل و قولا 4.وزحنعببسم الطن ناث
 ثاواصلا طول "وحب 'وصولا للعب ن اذ اوصبيجنا دارم ناز او
 اهلا ةسنلاب ن امس المال الذ نع ن زد تقول كورك
 ئالط ال لكذ هرب ىزحا ةولصل ؛وضول ون انس ملا لون و
 رار الط اب ن اكتونمولا نا يهتم ويب امر مومو انف ةولصلا
 مشو يبل | اعدل ارا |.طرشل ا رد اهرلع ة.وزحاب ال ل ها ه1 قبلا
 ميصلاو هوو قاراخل رع إبن لوهأ نالاحا هنعوم ن ايي لوف تك
 لوف تركنسبل ل صرلاو هور ئه ىككذ نم ايس ن أ بهز نب
 لك ماجا «.وزلاب يتفنن لبا انول و قاطملا 4. ورمل ى
 تال اق تاريظ )لوف ه١ اد )!م اوم ههايقل هأوف جد
 ملول |لوهد ءادالا نكت ىجافبل ىا د فال نوكال نادال

 ماو ذولا | وحد ايجافم ءأدال ا نس نكتبل لاهي ناريظال | لود
 70 يا ع م

 ماشا ] وش نا كوز ها ىو زخم هاوف ىلإ ةرابعؤف تن ناف
 تندولارلع ةر اهطلا هنت ب وهو ذ | ملا مالك خؤزحالو
 مرت اسك اناو ىيككلا طيجال محد اكمادالا دك
 ءأد ال نم كلا نم داملاو فول الحد اكد دال ب وحو مدعن
 لو اميل اد وءاكإل/ب !ممانن لهنلا مراؤملا اعةررولاوه



 بيجا اوف اهلخاعب اديرم نب وه م اغلا يصمم اضا ل
 قبال ةعاضتا مارما نو لوما ه١ءاضنفا هأود لا كف نإ

 0 لا
 "أ لطعلا 2 لارتس ال | ن  زاضاحو راو سرد ناب لوتلا لخلف
 يل ل 1.أن وحارب كيكعو لوداره طوب صملأ لاق لولمما 2
 ولولا رسب را ا مالا وامك لعمان اود اكل هرحو| لوقا هرمل مزج م ملا لاق المان
 نوح ةسلاةالويز ريلا طز اعجن وكمل ها ىلا

 ةرامصلا نوالفراوفا ملا انهرعرمت نعاسم بسلا
 الة كيؤو ]وق لكذ ىف ب نككا و طرال | ن اج: يلتف
 ىتاشلاؤ الخريف ايلاثماوهرؤملاو طمرلاو رحاب ملا ن | ىرت
 نابييجاباوف هش ا ثاوإ ئالضالا تام داو مهارق/
 رك[ ]د15 ااهريست اوما نرملا نال ةيظانرعتبالا
 اطب] ومسرح دو لو زنوب مورماملعوصلا زاوتلنا
 رع وث ل اطل امير لو 5
 سال دلوع ىلا هس ال | كح ال ازهو راو تحذف لوما ضل
 برجوو ]وو |نيضل ا ضضراغلو ملا لآق ماقملا اذه طل مان لوا
 ف لاق لوفامرقن دقو نيينرملا يرحو لوبلانيباوهزتتسا
 غاشلا نوكوكو غن لوف زنا بان نمولوفىل ازحا اغا ةنامتلا
 يسبرلا ىواس عم اضاونلا :ياعر ب اهنا جحاصدارمو لوعا
 لصا نكن او نسو» ف اب لوالا ضو (ضحائاو هون نجيالاك
 هيشتلاو اكل ىزنالا] وهاد | دج طكوب انه مالنا ن ال انمن | دب
 غانلا داكن او هاو مالعلا موجلع] رن نيك لاكوب ام لوكو أ
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 مالكا لوا ن ال ]وه رماص طعزطراهنلاب كلا تبن لي وه اثني م
 اود اسم] ودا يلغى هزرع ل ل وكامونعل ين !ىيعاتبم ناك
 الئرحانل الولمم محلا لعدار ان لوم] لم أين مال كح مالنا
 يراعتلا ءنيال ذا «دبشتولد ىأرلاب كلرك ما دارا أو كو لس
 سو مروغبب ع.افأو و ةولصلا ب اكاماّنف ىرداظلا
 ى ىلا هن وش اع نطع لول عل اء ل الوتس )للا زهلّ وما دربال اوه
 هلوف تداولا باب ارم العم رلا نطعإيج سول ةواصلاو
 يي ةواص قو لوا ىا لها غال رجلا هلط | ذاريغلا قو لدا
 بيسك هاف اذخال اسس| هسا ةانل اريل امطاذ | ها مؤذ | هل وفد
 :بكوريبل اراّيحا ٍفلضرم ]الو وع ءاد لا طسو ب جول

 رايقزما ره اند هاون طج | رثلار اس فالي اقن هد اولخ درج هل
 مو صال اعماعلا قالطا نه ناوإغإ اب وها ها ل لع تا 3 |
 زارا ويلاوزج وحي اشتاق دالك
 ءكأرش اثم لا راصو ل وم لمانف اهيمرئشلا هلطن ىلا تافوالا

 ]رنروهب قرثلا اجو سقولا لذ ةرمحتلا ل ظراصو انا أ
 . نوك/ن انمي نتقولا يره نيام اوف ناب ضونعاو هاو لمنلا
 يي نا جب ءارولواعاظلا نالخ كور ةورخلا ولولا
 دمر وأول ا بجاو هلو ئالطلا زيصفتل | تبول والا
 ن العز د )هنلا لاقل ن اريخالاو لجأ "مخاد امه قداصلان اك
 فلا ارنا لوف رطل اغلا اغاو صل الذ ىمملا ىف هلحاد ياهلا
 ماش لود لاوزلارعاس ور هاوف هريحرباعتسملا هاف وانتم
 .ئاضملا فذحاع |غفلاوزلا ف تيا لاوزلا ةعاسن اروي
 -هأورلا يعاهزهو ىجركا لاق وأ ون لاورلاةعاس]ظوبنكأ



 ليوان ودان تك ةففاوملا لومار احا صاظل اررقفاوموملا
 وهاك ثكوف هلوفاربظلا 4يورح هرنعؤمج كرا نفولأزحا
 بوب أمزحالامدب را ثيحذ اجرئ زحا هاوقي "قص م | ىزل | لوث
 ريع ىلا قولا "ذاضاو ناب تقول ازحاملا اضاف ءيلدو رزم

 تقورحاو طوطخدمب امنوا ودليل دب اوف ]انفاضي اذ اجماه
 مزلبالذ |)مانركو ام اعّسلالد ف لوم افشل بيل جمرخمل
 بيز نيح بارما زج هيفاولا نك اينما تح باهل !لخرت نا
 طماذو رو نا رع نا نهب عماملو وش
 بازل غدوكاملا فول | لوداريإغلل هام |غاشل | مويل |
 لظ داما علو ثدي و لذصوت زكا ظر اص ذااموهو هلوت
 يطل ؛لاق هلو هال اع رخل هل اذد ن1[ ار اص | ذأ ام
 هلوف ناوكر ضم ناكم يلافؤمب لوقا تاعك ثالثمدق
 نكون أول | ول ها مدلل لع )يربج "رم امازم هاور مو

 :ضلوتلابازهواهنلاب مولوم م || جرحا ن ابوح مني رح
0 

 نوكو قدس |بيم درع ءازل | توكين ا)ةكن ةازلا ثقو
 ليتل ارحاملاو نيموبلا عامنا ار أىلا ةراشا نب هني
 ءاانارمهلكؤ مس إم لون تكفوون ذاثلا موبل|ذ
 ثونولان اوهد لاوس باوجإل| ىريعو لوقا 5| ثرحلاب
 نا! (مضاول |لككنف نا لسول هن اب اجاذ ولما يحد لم 2
 ونوع يلا هز "د اهصلا نم هريغنع ك و ز اهوهه ضر امم هل
 ىلع ةمايؤل ا موب ث كك لب لوما رظن ميو ملون لا لص طم لوأو
 تما ال !بداوفرظنا اهجو نكد لملو نور_زملا «ركذام
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 هلوم نب اف له | ذاثل ا مويلا يلع لصد | ىلا نايت

 بيجاو رأومرعب نها لو! موتنا رم |كئرزعا حلل ن اين نضرب
 دعب وطول الا جاحوإ غن أب هاوثاد افس الا بتسبلو |صق هنا
 ىسوربع اعامالصوناريظن اف لونين لوا ها ةواعلا
 لوقا كيرالزحا ىلا ءاّسنلا تتاكد شباعتلل اً اعل ساو
 رجاتل او هلون لهل ا طناقيال ذاب لالمنا ىوعرأ | اع لدن الازه
 نس اهنا وخاو ماركا ناف ثحرف لوما هبرع) مم اوف لا لا
 . زرع )نيب ةاؤانم ال ئدمضوم 2 نيام لع نيؤلملا لاوش | تاؤص

 ثنو ورنكيلف مالسل او ةولسلا لعد إن لا دب ام لعمل
 ًاهرغو تاهل |مركذ امو ملون لوصالا كو ذ اعلا و لبعملو

 انيصاوف غ دحرد دله )“ايلف وفل |لاوسلا اذه باوجذ
 ىبل ئينمشنل او | هلو ذو ن|هيلا بحاص يدب نب ريضلار ما لع
 لا نبل دب اسس بس انوه اانا لدول

 لك غايضملا تحل خا د: اذلا نوككذ | نوكد لوا
 لك وو وت بره و نع جراخوت عرملا لعاملرل | وطنيل

 كعرِظ اوم تثني نسا تنان ا لسنال لوقا لسا نين
 ”نلاوهو ب وحولا ن ودام ثنث موق نس اكمال سكو ةولصلا
 )يلرلأد ه.لعرس الص ا لوسر ملعظاوام ثمل | لوُها

 ملويحاتل | ىسنلو روف نسا شدت نييك اذ اع بره ذ
 ن طاذ اره ن الواب اكسو برزلل )يب وجوال نكي

 .الاق ةمال | اعةمتسل | مزل, يكب اضمالاو ب ولا ريطاتلا
 .لعراخن ولصن نيزلا ف ةماللمو |ملا انلضسملا نك ز مرح
 ايبا دوعوم][ه زمر اوم ا ناب ببجاو لذ مالسل او ةواعلا



 ىلا زمر اور نييك ملا لوقأ ةرتؤه لا وعراسو ىلاعت هلوقوهد
 ري انو الجخ كوك حبلا تن احط اهنا وع عر اسما رمال :ءالسل صوركم ثصنلاىلاريحاتلا ن وكي نا رش

 حاسما اواطانلا دوك ن | مزلزل وا طضل اىلا اشعل
 لصق نكي و ضرااقملا نعاملاس :ىاجل نك دوهو بدنلا ١ ليادلاّه اوزيساو اوعراس ني صر الا فون اوجد
 " امهانثرتعالو صملا لاق اهنث ةواصلا هرككّ قل تاقدال#
 اًماود اهلل | ىاضن ارحةريمظلا ىوماقلا ىف لوفأ ةريهظلا
 ايد | ةياهجبلا بحاص هوكذ و لود | لصالا غل ”جال رمش هرل ذ ةاضق ل عرجتنكو وة ديضال نع اهكىرن ا ظيفلا ؤ كلذ
 لئاونلا و [3.ىفن اعدبجوب امم اصف زحا ف موصلا بانك
 كولا .جارامز هاو يزل لونه لك طرح و
 بحاصر يطع ]وف أ ه١ مالل المح هريعو هلوف]فاونلا
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 ثول ررملل ةواصلاو وصول |دويلف ملف غ مالا ناب بيبجأ
 مهلا ةارداض ذوو اىبل هله ةايسجتلال ويلا اهي
 امثن نا هيف هلم 4 ىرثلا ةازكب نطل هانم زن اكك لوف
 ©نعويبلوئللا مزج هلل ا مي نأ ؟لالدلاب قاحلالا
 دّولو طبق نيرمملا وص فن اسر وو نناتبنرعلاكلوفا
 لو هاطرسول قف ىلا باول ىف لوواو هلومئدبسي بل اىعرما
 لكبسلا ن اوهو لونا هانركذ اه هميجوو موف نك هيف
 ىلا فوطمملا )هل ار زوي تلق هآوقرف ءادالا هججان أقول
 ظؤللا [يلرل ااورشس ناف كو دزه مروزحم الو هلو
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 بر اضواورعو بر اضدب زيزوحتالف ورا ظن وكنا
 امبدجار روي ن ابر وكما نلخؤئعمؤ وزحلا براضبدبزنو ظ

 تلو ءاشصنب لكذب عرمزمو ماليالا نوعزحال وعسل انو
 ظ اولا لاكشالا ب هرنبال لوا: اند بايع تاق لف بولا

 طوؤج زل ىلا ةبسلابؤنل ازدعم هن افاناهن ىوارل | لوفد

 هاون انبلفةوالثلا دوج ةزانملا ةولدلا يسلب ةقيقح
 ذوجبالهن اودحاو ظفل 2 ذا اوءنملا نيب لل مزلب هن الو

 اوفا واننا قم وا ئمع و اولا ن وكن | 6 لوا ظ

 ةفيفحأ كاب محا ملا موتر يعإئنل او ضؤلا ةولصل از وُ
 ابعالا لوما م |هانعبل اب نا ئطلد هلو مذ امحناو ٠

 اماو هوركم ب وزن الج امناذ ب وول اسم ايوانلاىل
 مريبال ورع اظرعؤ اواو عاركأل !ءاكت ذو اذ ءولطلا ام
 كح قحدمب اه لوحد ارلان اف مزلب )بل وفن انا شن
 لوهلن | لا رماعزب سعب رحل اكشن ال ملم حاول ام
 دلوع ناذ الا ب ام لعاساو |ماتلفانبأ بدم بلا
 ثوم افيو ولم لوعا انو هل فلا ارتب | هنيعورتس ببسو
 لورد اب ريكا دج خاشل الاّوو صل[ لاَ ازنب ا هل فاع
 ًاورحمو اوريؤلا لافورس وماتلا ف !نكوبوم نب ةرع ما نأ

 داكورمملا لاذ دعا كف قاحوبعم نب ةرجوا سوا

 هه الصدم (لوسر هرما ئه لوا ميج ف امل هاورام
 أىثدن اعزم ل( ذو رطل نجل حلششل ار اجر ارككل اب لس
 تالك لب لف هود هيجل أب هرعا ب | ىوارل نظف د.احص لهب

 "مدا لص هللال وسر اعرؤ دموي نم ةأيحرر وصوعفخ ةدايثتلا



 ىلإ لسسو لع دسا لص يجز ابرم| نأ ىوارل ا نقف داحصأ مع انف رز قاغزم كو لشن نسي ملهنل | قل اهراارككلاب سو
 ١ 57 اضن اوماؤ إى ضل ىلا جرب. أم اد أب هضف ةةماقالا نع آلا تكا لوا "اا ةالومالا سر هذا 5 ىو واو رزصوح] وها ريمما انلق هلم ةساشلا ةدانل
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 د 1ْم| ها ثيح“يلصألا ئيسلا نم نكي 4 ناو نال هلو
 : هل ود اضاالصالا ئيسلا ىه مونل مريخ دولصلا نوكأ
 02 كوه وأ ها ببوتتلا ى] هوسكح ا اد وزحاتملا»
 تاش دف ىزلاف ناذ الا ن والد مالعز مع مالعألا 1 ريا نايل الا بوتان
 ناىولو ازا : كني هسننب بحال اعمل ايغاد ويجب طالما لاذ ككل والاب هموإ وه 2 ل ها لوزا اقبأ © ةهلوثىلا ةدرحاو هاف مالعإلا ورعب مالح ىلا ىوعد نأ
 ل دع ولف زوكىلعف هلو :تيحلا ابيع هاوثىلا ةواصلا
 2 ده ركاب اور غو لوما بلعتلا باب نع نيه ١
 زتل حل اةولصلا طوزن باب ثدي لوقا 0 |فاسما الخ هوه ناد ]1 بحب نم مياود اع وو ن اكسب
 امنتزيرلا حا امال هلم نزلا ىلا جاد و]ودا ةروبلا زو سزلا م اصح اوفاضتن درب الذ أهنم قولا ساد لعل نر ىلا لونا .«الل وهدا هي طورذلاو لو
 ملوك اءانوم انك داودوهدؤاسلا لوقا )د لووأ ها
 ازد وأوقف مرظس] ووأ توسل | ولطف الا نأب ببجأو



 هداشالا لجن اخ وإللوقا ةروملا تيل :رسلان ا نينت
 لاقاذا اكةروع:كر الوان! نضئيقيال ذا شاثلاةياورلالا ٠

 ءلكو هاووو طباحلا زهملا طباخ اه نيبام ىر د نم هإ

 لوواامزجب ىرعالو لوق ىلظن هذ و هاف !ماتفاناتامومخكملا
 ملون «ءاصود امالكف حلك ىلا ٌييرطابالعد املا
 5 اواولاب هلسلاوةراصلا عيلوط العو لول ن ا ىقنيناكك
 فاوانواواؤسلاملالقتسالاعءالدلاناهضوا كوتا

 هنال مال وال نككوو] ند وصلا نالخ ذاك كو الو اولا
 باكو ملا مالكربرون نير عاظل الوفا ةرجإعوضمل سبل
 تاكو هاوع دمجإو إب واذ كعو :|ة شم ةروعاذن كك "هاركا

 اناسكس ا ثلثلاو وق تك لوو |ةلاصا :ووككمدقلا
 ةامويارلا ناو هلةرْيك ”لئلاوهو ةيصولا ثرحاكأ ]وا
 لوا 4لبان ابد هلوف تحمل وا اهودب تلثلاد ميلان
 صالا ناب بيجاو هلو ميسا ظفل ىلإ ماعلا لقب نان تكبيإا

 ةعلالوفع ونمو هبا ن وطعم ]وا راكؤسنعرارلا
 دب فل لع ا ل وها ورفلا عن ابراعةولصلا غو صل الات

 واصل ىوبرو صل[ لاق روصل ا ضن[وه زل ايموم دعا ىلصانا
 7 2ماودهتروعّرتس ورانا زوطرم وهو لها هيلا
 ن ال زعاهيمرنحاتلابربسسم الو صْلآ لاق هب هإوقل "فص )صفي
 رص) ناري رهتل | ازهنم ليو ]و | ن١ ةراابع دقي ل نعم أم
 كوس نعول ام حلا دديرانتشي مدو]ون ماذا
 لتراب اهيجو :وك(رجٍوم دع ةولصلا لأ ثبلاو لوقا
 الاكاهيعص|رعإ/ لعل ديام ٌةولصلا ىنجيم ربل اعدام



 تفر نال كارب قاطملا لوتآ مال تف نكذ لهل أوف مالكا
 زن ديرب هاو ةواصلاااطم ب مكب لوقب ن ارضا لوف كلذ
 ديرب وا وفل )مل د ها"ءاصان المل وف لوف وا ”باصان ال ول وهلا
 ١ تزللرزع ضويل] وار زيبا اضيرم ن اكول نكد هلوثكادب
 مم رلعركيب لو اسو هيلعس يصوم لوسرل ىكذاوركذ ملون
 :ءلخزب ىزركو ملا لات بوجول اراككال | مدحم مررلب اللون
 نيتزتعاوسبلوا دنا خماك لوفد ونلخ او وكي نأ مزتحىرل ا ىأ
 لفن مان نيو لوما يرضخ فو هلوف نال ظن يو اون لع
 ةلالرلا عزب كرم لودا ةيعالا وصح اهناو امر ىثلا طمجتعويل او هل ف ةواصلا خصم اي لاوثسالاىلازعالا
 هاولو ةطن ةطفل لوقا ه1 ناكامو ل هن اكول و ةرلأ اع
 . ناد وملون نود رجوي ىثس ئلعأم ناكو هوه ان كاع
 ٠ ليبكاضاذ هوو ساق ب اوح هايس دال هاون أوف مالعال نوي هدملا كول | لوقا رول ارك اهرب مو أوم طرشلا عويمر نعل الا زا دان رع رول ارزعمرعلا طع] دال ”طرثلا
 باح و دس اذض| مالك ن م ومش ومأ ةولصل | ىلإ قاضن مس
 ةولصلا تامجاو نمممملا اهل جرذو ناك لاو سايقلا
 تاريطتو رهثدلاو نونفلا بوجو اعمملا ل تسب
 اييلعإسو لعدد ا صوبل ا رظاوعورمسل ادع بانة ديعلا
 تح نإخ أد لوم ةولصلا همجملا اهنش اض ابو كرت راعنم
 ما وع اب نع نوكيف لود "ديما ىارطم ضل | هزيع
 ميلا نوكنز اذ وحتو لوكا هاوهو مارجر دصم ميرا ورأوف
 0 ةلملاعزطن اا وهوخبال أل ئمجزءاضالاو مرحنأ حب
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 رركيال زينو هلالاق عل وفسواع] وا واصلا اهفازيغ
 انه دعزها] دايز ماعلا نثلاق لوقا ناكر ال ادرك
 ظ صال *حمو ىرن | ةرمل اكداركتلا ةنكلا نم مزج الذا

 ةاطاعامجءاور اهو ملالاذ نيررئطو ةديقلانازءاتن
 وعسطدالاناذ ذيك لاقشالا"لاحؤمسل فا ةروضلا

 الفلا كراون داسفال هن |ئالخالو دادعالا ىف ئ الخلل ارضع 5

 "و اواعرزعد سف اهيا ني دل انف ضاقلاو غشلا نيرا لكدركك
 درج دج اىزرل اورهالا وضؤلا ناكم طولا ناكاذا| ظ

 ارو [كذ ناكاذ | امؤالجحذ |يويعملكت لكضد نال نر
 ولو ايلا نع ةواصلا الحا بسب لذ لعرب ت || ذاديطب اغاف
 ةييسشلابرورمتارعحل وها ءاعلاؤ هركذ هتالصر قل هداشإو
 تييرك سيدو دامتتشالا ىعدبن | صال ونا | ىولبلا ب عباف
 ةدابز لوع اوس هفوشيياذ ايلا منسي وأ دورملا وامس
 ريجامفذ بالواو درب سلا لعلجلل تددلد ةريكل تملا الا
 هاون الارمم ماهر ساب الى | لوع) نادل ارظن ئاتالبل
 يبل ذوكين |ىقتفي ازهو هلوم ثكن لوقا ةلضتلا لاو
 بي زل اولعو اولا ةل الد الذ | كت لسن ال لوم  مايقل اضخم

 ظ 0 وحبناوتهت لاقي ن |ىلوالاف نر املأ تفي الغ
 ومساء رنج ىيلد| ويلا ثيرطل | زهلاقبال هلو ءانقل ا يجحي
 دلو ير وؤعهخإكدنعريإكلا ةنونملع هاا ترحل الد
 ه١ ولا دع | !/[هلوث امزعو رسمت اعال ديعلاو يمشلا

 دايلان ب والف هنهدس | هير |ذ اريك ناو ها ومد امن اذ لو
 مالها طوف ولا لون ن اوك وها وأ وفرع هن للا بد



 ها حرك احيوحوموا انيزع ناكر | هنالرظن هضؤداوف (ىفرلا
 طانلاو يسم والا 'مىودا ليلد دجو اذ ايفو اقاطمّو
 ' ددعوعائادارمالا ف '”بازلاب لعمواحتان |عاطلا خرج
 المنا ىلا ئاطملا ذرج !هنال حيل ولا غماورل ايمن ْ ا وللا و لاق 7 قوما دار وكام ضروب ى ال ووا لكت ضرب قسون و لاند ملاذ ارمألا مهلا ربعالا هل احر الو لوما نتدجسلا ني ةرىش لأى اكاد وسسكرل لافنن لب مو ءاوه)مانف هنارلا ' ركذ ىلا ؤناككي دهب و يرحل ميجال هنرإلا لكم ديلا

0 
 اذكو رإ قل نكران اوهدوضتملااب]بأد ضتمويعوهذ أ

 ازهزم تضل امو مما لاذ ملال عولض مولع ئطع لا الاوف
 لو ازرالا لعيرب ديمو صلا لاق هيبار امم ىا لوما ايس
 ةارالوتو هزيم لوعأ ب نحن فر وصملا لاو دوجسل| لاح قب
 1 د ا
 ]اق ىنن | كسول و نسل ازحوم نيكو سرك“ :ةةلئم زعل
 أ نسل عر دان | ثرما مددلاو ةواصل ا يلع هلوتل
 0و ةهيطل اههمر ىو صلال اذ اضعا ةمبساجي دار | لوفا
 لوا ةااحملل هاودىلا لالرثسالا ناب بيجاو اوف هإلال

 ملا نافل ةارفان ال أ هدب وجو طيري ترا ظفل
 سواودزه عبس نل اذ ودا قف |وبام ضي نيكل رهو
 يبين ا ئيريرتفلا بجوم ناذ علوم نأرعلا ظافلا هشام
 0 نأ شا جوءاو هاون ثيل وا اا ىدحاب نارا

 فلا



 سجال موف ونا قازتمالا ناكو دومه هيلا ءاللاؤلال
 قاوتسالا ماللاز ه«لاانةسالل حال لوو مالسلاو ةولصلا ىف نيكل

 نيب ام اع م وعلا يصزمو اضملاررصل الانين |ئنب طب خا امه
 ضنا ءاوق اتلاف رصفوداف برزخ اكر | دينف دما
 همالا اما ور وف ةعاجطاب نوكياموهو لوف! امال ءا دال تافصؤمه

 لمان بوجولا عمرك اعتلالد ؛لوتاتفاخيايتهاوفملاةسالاناذ
 لد نعباولل منح لوبا نيمجولا نس فلاوعدامولو صلات

 بجلوفعم |:جاضقلا اعاورايلو ملاوي ازوجيو لماتذ نسون ا
 نالكل ىلا ةراشا نوكميدي رحيبس ال ةنام هني ملاذا ل والا بسلاب ٠

 امرزملا مال ذى نحاهرل) خالو ومالا زو ولا
 .نوكب انوه اذا( لبرعالا هلم نورك اذ لاث نال ب وجولا اع د
 زناذوكال ل لسوهو فاجإارمالا ف لوتس ن اا ذ | اليد
 دراول )مالا ءام ٍلعذنيزلا نوكك كاتس الارهالا دارا

 هل اثم|و هينكلعم ري هطو و ىرميل ادلج, قنزتذ او وف ئرم ا
 ريا لوا ابروطر وصل | مال ف هلق ام جو اماو لوف ئدملا كت
 امانا قالا زضلا يول رآو بوجول اعتسام ل الدان
 ير هفئاصملا ن اذ كذ اج :يلوصوملا ون قملغيصخجال ناريظفال اول وفا
 شل ركوب للوق زن مؤكك و الاكرم او ةدمقلاودوعتلاو

 فه فاو ةؤينحد ان عطا نن ىور اعز ارثحاوأ و ه اوحالا

 لم اره لوف نوكوا اضقلاز وسىزحاربادد هنعز |ظلا لوقا
 بطاخت ةببنلا ةدافانوكن ااماوإودةعرازملا و فيححا لوف
 هلاشال ةسنلا عن انين ةرباقلا مزال مالعلا مرضت رقما الوا

 لونا نازل اود لاو هلوف اهو ن فلولا مرتان إل



 هلا

 " اوفئاملا عزوة شلة دازا انضيا ةارانمؤعزلا نوكيدفد
 هاف ئيوماسل املا :داذإ/عاوقم اف تال نيكون نوصاصقلا
 . نب | دبالذ ب اوصلا ةضرامملا ينيكلا نبأ الان لوهااداسلا له ةاولا ا ولّوو ومس ذا زد ذكي( وف ثيك توص كاسم اوك نإ هنن هلع ابد الا خل اوحال ا نسسلرق و لالدتسالا فاعف الاد ارعاظلاو لَها و لنور ىلصملا ىار نق نالرظن هيف
 0 21101 يا ةرعنملا تانمككا ف ةلول اعجوزن وهذ داو هال اوجه اعلا و >9 ومب
 > |ذاجلاب الئ ورال مجقنا] زو وحلا ضن هجم دانك ةوحيملا هوو توصل | مرول ةأرث عسل ال و ن ورخلأ دحض اهزمرجول
 طرامل | بوذا ثمويصلا ”ضراول ا ةيريكلا عن ورطل نأ
 يدع مناف هازل ا نعي زكام ن داو ملأ اكوا ضورملا 3
 كوزاكي ةازؤول هرزيع ماعلا نأ لاق لوو ةفينحتلا
 اغلا ئيب ئالخ الم ةولصم تذ اجرظن داذرف نيكاف وع

 دوم 5

 : جمبي"

 وجبال وز أ مالاو هلو طع تلتخا ءارتل انتين زعم / - هزعر اذن ص نارم اهرموك اذ هوإ امما هلك تن اكول اما
 . يلوم دل از رجصركن كبد ادد اذال | اعرمسب ه١
 قالطا اعل اوه نحو ىزن | ”لكد اصوس لاو ررقملاو ىرملا
 تنايو رود ئرملا ةروصوم ب وبكل ن اذنيانكارابعاب قرخل
 اماما ذا ةاكداص]و ا داصلارحأ دافرحوا نانماهرل لك

 لفارس ع ىلا ثار نم وأ اوط | هلو رح نوكب قحييسما
 ناشي زوو صل لاق ةناوحا نال ايما ءانه 'باغل الخد
  يضسورلا تقولا ىلا اريحا رعب ىا لوو اكسو غتقوأ

 . اىرحات



 ند عاوهو ضسوغ تقوى هنرف ةارقلا] اطاوأ هبلا اهربخات
 نال فلا ةولص عري ورا حاوذزم رام انلثو هلو هوركلأ .

 نال اول! ءادارب اليلواهنماهيلعوفسملو ل :مكر بولت
 البل | فو هزل ”صروصحلل ضن )ب ىرازحالل ةلع ما ةوكرل او
 5 مراحب كك يزلنغر ال هل رطل انهريبشتلا ةلع هادي
 5 ادد اليل اوثوهو طسا|انم مرفأ عم رانا هاظازه ]وفا
 :ىبهرأ كوبذب مالسلاو ةولصلاديلع مافافناىور اعرفدإ و
 كفوو سلا ف ءكاذلوأتلزلذاذأودخافلايلا أب ناكوؤ ليل
 لوا هاو لع ظاوام ملسلاو ةواصلا هيلعدن الهوا زعل
 ردجول ل هرك هاه مواو بوجولا ةداذا عن الب ةظاوملا تناك

 انو راف |يرلا يهب باوجو ا ملسل وةوصلا هيلع منهتنا
 هأمامإلىجاع الات ملل او ةواصلا هييعون | ةريرعو أ ىذد
 ةيمام )بمب ا.اواعر نر عةواصلارسن ]ب مرلفل وفا
 تعذ اكبوجر ارنب نكي لوا ةيصولايباركذو هذ
 ثببرطل لوا دمز | نين 1و لالا انمرؤف محل لاذ انخكاثم ةماع
 كروفِلع] مياه ةيهوباو لاف هدا هانكملعاللاا// ارضا اعدت
 قالا هيلع اءاا نمروفان اين ١ل وايش ال جامل اوبعل ا ءارثالا
 كرما ناؤ مال مدل وما ها سماد ل عال عرفت دملا ناذدلوف
 "نال مزا ىبأ و ماو ةبنلاب لول ىف ىو اشلون ءارق الا تدق
 ىف مترواذاوو اس د اذا دوهو طظنلااازهوبل خبل وأ 5
 ىا لول ةلمجو هاه عام بيت زن در اولا ثيرحلا اضل
 ل واواالعوة او موفلازضفانوكينامرقتلا بسلا
 ةيبسال ارو عا اعئواذلل وأقل | رعوملا متو بسشالا .
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 ذوجيا وفا ه1 اول اذ ابونس || ذا لعر مل جبال عهاشل الا روت
 ا

 اكبلالرلا ين اذ ثكِرت] ها «نجا سحر ع مكعصاوإ واومط اد
 اكان انويريمال |لوهأ ةرامالا ٌيرحلابد !رلا و هاون هجوما
 ىهتتلوواىوركمىا مرحب اخيرا نع خبال رق نوال أفاض
 باكرا ىلا هنو هام كر و أون زعس ارب 4 اصرنا ::ارهلأ

 ىزااو هوو رماه رس اعاضبا دوركم :نسلا كن لوفأ هوركم
 ايس لريتسالاو ءاوض ه١ ناكل اذ اوطاع لونا هأ ل انضف
 لوألا ب ظطرازم لوف نو لوا نس تنافي

 0 00 ا
 لوممملا لريال وه وأ ل ّبعم ابلد ةاذاحنأ نالو هلو مرحي
 رو يوما رجالا
 باني ىصل ا ناف هاذاحن ابدا ليل د1 طماتلاب نك
 لبوه نايصلاواتل جوحاوعزيلدلا لاي نا نكال ازعرلف
 نمورحا ثيرك نهربخاتل لرتساوأو لاحرلا رع صرخات اغ
 دس ةواصف ن اكرشم اعوذ احن او ملأ لاق ىلوا ناكل عل
 اتش ةاذاحل اين ةريمملا 315 احناطب | ثل ءءاجا ]وأ هتالص

 تداقمد اح ماد او كرك: ثسقلطم ةواضزل ذي ونس
 . ةاقلل رق ناكت اعاهدحا ناكو زرتج و :قلطم )باحر ود دشخو
 ننلا هب درو ام ميكئاود ملأ لاق ة اذامالذ هانس ازحال و
 ماوقد ودل |هزعزخ الضد ةواصلل مير ال ذا تكرم و لوقا

 ب رحؤ سيل لوصأ هبدرو أم ميج رولا ىشانععور امو
 بتل يجز لغاز ال ةيحةر تنم ةاذارملا نوكاعل دباهرشا

 اة دف ش



 لاين زوجا ”يضرتلا ب تلي ال رحاوربح ا رهلض نآقاوت
 كلا ]وو اويعانسملا نعام بيجاو رأوه درت عرب طعصرتلا دارا
 الئ لعازمرللا برا ناذ ككئكروبهلاربلو طدؤل دبإلت نيبال
 الرد طر كوكا ةولضلا ف اموات نالو هلو ةوثلاىلا جاح
 (لمبالا بل الرب ضو نهرين نوك هركقام ملي م لها كامجا
 ضزيعاو أوم ةيضؤللا تشير ال ءاذمو ميلعمجيديلعرملفملا عي سايفلابلب
 هن افهم ةروصريحانلاب ةروماه سن ايريس ءلاب ار ماه ناك ذأ نأ
 ىا وأ ه1 هنماب ببجاو هاف نواب ا نهرب> انج رلل نكعا
00 

 هلاكمامإلىاد ينل اع مالنا ل يركذ هانوموبإ نا لش ل ذأ ثكرش
 يرد اع)ان | | الو هلوف عام //وهازنلابرزئ الصناىل اطم يول 2

 هوه اد اكر) (نخنلحر اإل نا ةولصلا طنان فرم ]وفا ها وجت
 فردؤملا بلو! ه1 ةعويلاىلا ةبنل ادوهاغأ كات ث الن |ت أولاد
 نارلو)ا6ة!ذ احلا ليسو باوتصا هاهم عز لع عر أذ
 كيذا كيد يك شل ارا ن اذا قلطمهزيمملا ركل اضف | هن
 رضاظاوأ وا ةاولا طر ل رملا ةر اننا ازهووأوثو رلوفزحال ارمي ف
 كراؤلاو رح ىالا ةولصز اجا لوها اهيلعةررؤل ىلا ةراثا ما
 النا وق ىرانلا انفال ة أرض نواص مج ا رارتق ل هدحو
 ىلصوا ىراقلان ا | اذ تحناشر دان ناذ احلا لمص 2 نلسأ

 باب لعا داون الص اذهان رف مب ارق الا ىنالا نكمأو هدحو
 مؤ زخأب لوا نكس ااعاما ناك اه محلا لاذ ةراصلا ف ثررحلا
 هلو اوحالو اان هوصوا امررم ىرتشلا ن ماوس باول ا ىلا هرب
 بيكو اوه بروما الود هأبوجول اول رع إم نا



 درو منال آو ةبجاوب ساركذ ناماظلاو زف ؤالب تروس
 لولا ةداشا لم ةبانجن ومر ووسلاءةولصلامائااع

 هنمقواوهؤم هنيعر والعن انارة نملك ةواصلا يلع ٠
 كد .دارعز اصاظناو هاون يإلا ءىامجو رأوسرو هنا اش
 . نياق هركذاماعإ دب ئاحطالا قنلو لوما ؟ او اسلابدعلا قال
 هداه ئه ائاولاو وف هلال رلاناق اهلى ا ل وصاهزماقاطارعلا
 ًانعاروكرلا انبلاذ عاد ءاون جو اكرم ىال وها هان ناكاذا

 هصرصنرب خم !فل || 'يضول جوملا :درد طر خلل *نارحال ربع
 هلو اع رضط هربعؤم لوف لوف نا هريائيونالو هبسسل دا ةررعل
 هزهرضفرب زم ئول معو لمع هريع مالو وأو و ذرب نم حرام
 لووازصإلى اؤرالوعءاوتذا اند ىرلاازهداازوت رعد
 ول قلم ناكن اذ نظلزيرخا اذ اطصإاىأ حرس ف مايل ئبا لات
 رجل ناكول ن اكن اوانلاذ اجزوال رشف انللذ ايس ان ناك
 ئجبرأوف مرفل ظلاوه از هن | ؟ىالو ىزن انجل نالخر غن
 ءاورهتسلاد زروق امرهب ئه لاقل ن ىو )لوقا يزل دعب
 ,بازوكال لوف ن انو ]وا ءأنالكل زهقت نيك]بت

 الاطوال ةولصلاف هأوف عرار ف ةيينحدلا هيت ابق نم نوك
 دم قلو ضو بيئوتلا نالووآون مصب ايزعودح اذ الو
 . لفل وفةعرزملا هزه اعدم ]يلدب بلاس ]وأ وص هور
 دو هلوم نر مه لوما لاد ” صحم ايهاب ازرع هزل ئذو)
 اذا او ايرهو داون ذاقتالاد املا فال سنالانإ
 عا هلاوزمامالا كصيال نص مرت ةرزعا/لوهاررتل ناك
 لماع: الص 2 لت نمو مملا لاق ةواصل ارضي ام باب
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 تلا لون انلاهنلا اعو الاب دادس
 دارا ؤن لوف مارك الأ فص همالكوادصقلا نعت
 ىلع دب ىانلا م هلك عن اهكرصملا لوف لوو 5 | ةيصملاو هذ
 تي ناو هزار ةدافاانلا مكون دينا نوكمءأن
 هرك دام واط الذ اضي انسوب فا باوحو هرككام ك1 لع ديد
 وف بنلار جامو يتلا د للبدل الوم انوا
 دانا هون :ءاهنل ا حاصوهإّسلا بحاص] رق عيراقاغا
 نمو باكا ازعو والو هوم خشب ظفل تاشاىا لوا
 ليلك ذوو اطنلا نه ناب ا ىالو ارك رلشلا نالتخا
 "رع نينا هاف كلوا ءاشل اقل فرب شل زعانج نبع
 ماد اوبرا ذيل عاق اف
 مرلبال لووأ دوج مطوم نيبو هذيب نوكب ناروضيب ال ماوس لأ
 0 د اطس اوااداردطب احل اوكا
 لصملا ار :كرج رجعوا هكذا ذر اسس نوي نا زوج غابال
 : اب د لص رقهو | ماذأ ذ أد وعل ميو دو ضوه نم هزلبو

 ملا ىدلاربلاقو لوثملا ىدركا ئرل درب لاقد ملوت لصلل
 درت املك ا ظلاواعزتس علا ف ماكنا نا لوهأ ها
 لماتذاعث دوك ضصلاوىسابؤفل | ادلاشلا يوتا ذولا
 الو صل ]ا ثيل ل( ةروص ”ر كح نوب لَو ةروص قبب اليك أون
 الو اطكامالو مخ لاق ضرال| عاملي ال ىأ لود عاد ضر
 رسل اجاب امو ليما هرهركرب ن |رماظلا ناكها برب
 وو | سم الملا لوطد هن عةولصلا نام هزت نال هآوف
 ثعازازاحاىالاو ويبسلاب دوو .19:يجزنت ةهاركا نوكك



 بماب ترف لوف والخ الب هر ناف مريعو سانل ادع
 ويلان اذ إلا عدام نان لمان يول هترثؤلا ةولض
 اها ابجاولاو وضحت اغاةد انرلاو هلوت ماللعالا درجال

 ةروصخ و و هركوق نس اها ن الوشب اع وفا درجت ةروصخ
 نادوكول وها ابجاوال اصوف ناك نال رظن يورو اصب
 هلال ازمملا ال +ءاشل اوه اه اعزمزل ا عبام بوجول اب دار
 ثيحرم ال رنو وسان الىور أمل "جالو لن ولون تدري الن
 اولد د لَوناواىورامايواثو لَو ام ات لو ادرعلا
 أولا نيوحزم تزلتخارذ بل الن لربك تقي ن ادار | ذاو

 ن.اكرعهتن انامل لوف نال ارناف اعاد وا اهنهشمملا
 همس د وفسش عر | (ن اكود ومسم نب او ىنأ ندعو ايونكم
 لون تفل نا رهرهيو ةنينحوب اهركا ولو توشلا ةروس
 ملأ ايلمتإع) اوسلادوروا ماس لون أتي ناب بجاد
 تبق ف طم تملا فو الخا نال لوث قيل دل |نيونبر اجا ثيح
 نال نوسملااعرل 1 "وب انما لع «امجا متلو «لس ا وموهلا
 رد ارظن وو ماهل نبال اق لوو نيب باوصرنولا تولت

0# 

 نبيه

 ٠ روس اه زوو دب تون "مز الم | اهب ”مز الم
 ناكو دالي يلعن ائا هاما نا جولا لب اهم هني نا

0 
 صانا ن /ركرب طق لهن | الذ ينشلاو هال اكرماما موعاما
 ل فافاؤنلا باب عادا و قرن | هزرع مد اص :لغاأ؛
 ةرلصإوا نيب وثا لسو رلع يد اريصؤبل ادع ضرع ةولص واو
  زاءالل ارك نركب انا وج لو لل ازنفالا دون يلص

 ألا



 هيب هلا ساعة فرت اشم
 مودا لا ف اصف ماركتلب انه اصارع ظنوا ظن ذا ٠

 هدول زو ىو ةولا ناب: سو

 ب : يلو ومما
 ارسم نش نال طؤراركلا نافرو؛ واصلا رص
 ل ا راسو لع

0 | 

 2 ارح 1 امو انا هل

 لكلا كف وأ م*ختف ا اووي لو |هأ هان |هؤصو ركون

 سال زغتسا حاول للاي :

 فو احسب و ثملا ضعف فرم لها ارينا نع مالسكتو ةولصلا
 نلاحلا حال اى ثةولصةرصأولا لا ا ولة لوصالا

 فالوب ل لو لرولصالا
 ملاهركذ ىرلا طدشلان| ف لوما 8١ ااا نيملرلا ف لف
 1 ءارراق نإايرحالاورلويىلا يرن ]/نيبل والا نييعت لعلب
 الو لدا ام مامالا اردنا لوا ماعالا نلخو نان
 للملا أدام سلا اذا لوا ها دكر ازه نأ ثيح
 هاا نان 5 راونإ انيلف اكزن هركذ ام نوك مدعزجبالو
 مامالا نكس نابل اهوضح]وا لولا انها لعرب بال

 ريض اهو علا كرو ومالا نيذزل امن ناف أو
 ًامزأ نسيب دالزرتاو هاويو ارنا كولا جارد

 نايل راو أون كف ]وأ وا ةهسحوا سايق طفح ٠

 وزمان ا مرش ام ىنالو لون يروزحالو مول او ةارفل لحم ْ

 2 7 دولص [رنرإ

0 10 2 



 مايل نادد ارباب يدنا ازهر يعملادارم ني اظلا لا ا
 ةلوفغاثلا غالدلدالا غالرمزلبالن ث انصرمإب ف وشعوب.

 فاول

0 

 | مب



 ا
 - نع ب ودول عر هم "يل بس نيدلا زف مام الإ يوضلا
 تكلا اال وكر لبماذا

 يعزل اولكر اعبورلاز ام قرار مسا
 وس |رإم|] ب ضم اه ضمرعأ | هو هيب ل ل عري
 نياواصلا ءارحا ارا وامضو كرما اعيش و هذروأ تيارا
 اررؤلا سو و .نالدوجتلاو كرا 2 ا
 5 "ريو هل |ذاو وو | دارف لوزنلا ىلع
 2اس بو واتا انمرحا
 كافل سا رعد ىر | مز الد عمل ام لت نلف بخت
 ارهولوها كك سون اح

 24 ريل نمل وما ل ايما ةراشا ل ناكل
 انه اهو اطول :رزرل اوزيل ةيارظ راو
 مارحاد انين | نوكر عا دوك( دال ايرون ىلغعال فيكو
 دك اسال

 اعمراشلل امال [ءاوا٠ اينرلا تاياذ لوزا
 ايافارتشا اذا انام

 ع هراطملا نمره درو لا نزين اهلغر و غيعال

0 
 راوتر الر 9ىلا رولا هالات بازيلا '

 بال هنا م ةروصلاهزه ف بارا ناوحن اى
 ظ رارتقالا نإ وقر ضررا اولا وفرت و هركذ ايهرسبلو [ياسملا
 لصف | بوجول طةردلا لا [باوجّوا 0

 هس]وا هارخس لاو هالرظن يو موون اضم رش مام



 ركدوال الديس /وازملا "وص ايب نع تكمن | ملا د ارم نأ
 _ ملسو ءانضالاو ةولصلا ءرمياع ابيساصالفلاذداضس الا ريف
 نافرأوف ,ةلص ان ايبّوبس ناؤزنولار بع ووليللو نينو لكني

 يا هلم ةواذ لوو و لعد لصولا الع باول ةنسن اكول
 »تزل )عا مل وف رك تاربعاهيلعاوظاو مو ايل نو ازهد

 كوارث ن اوك هبرا نواصي وها تاعكر هنر| لذ لرب نواصل

 مس[ سلوا هعورما متبل | نال ملف هولا كآر دا بإب
 ىشا أن ابن ب ببجاو ,اودنالطبلا مزلب م0 قل ئوعوزللا نا
 اماع ةواصلا لص لطب[ ف ها ضمنا ةهاق اللب نسل  ةداق لوبن
 5| ايرلا ماططاطق ز اجذن الل وف ذاثل |بابلا ةلوما قاس
 نلف ةالأ ةرهتلا ن الدش ]فلو ضورملا طقو الوفا
 ةرفتلا نال تر اصرف هلاقائاو لها د,ْمَنْم نر اصر ل ةرفث
 . هاوفاعؤوطرم اهيا رون نكدّمؤ ىلوال ا زز جنس دقن ةداعملا
 فاواروذناو لوف :طرشلا هللا اعزطعز ريو وما اهغن
 الوش نا ءاسمؤكذ وب ىلا: ليوا ذا قي كذا لف
 نافضصلا لح ةواصلا اماو اطل ا اهلصي نا ةواصلا ف
 ارصاكيرمو اهنا ”موركماغيا ةل/هاركلا رنا رهو ركم نك

 ل ا ل ظ
 امرابامو انت اهتتلعرت نمل وفا ىرحالا كريو مل الأ
 [عونرم ن وكش ادنبلا رب دوس لاحره وا كرري نا كريو ىا
 رع | ازووارملشن ناهض اغا انفال رغ انهو لو
 عورتا د يحب ا لوا ة مالا نب !لاقلوعا اع _قس
 دصضفلا(2 وضحت و فن ال اهدض)ال ادني ةواصلاو عرش

 للا



 يقارب بالفإ اصل يقل متل او لوقو ينو الا
 هلو نكرم املا ىز )ةعاخطابىد ونال اننان اهناكأ لذا دك

 ةرماهي دوبل لون |باوصلا ناو لاكالل سبا دال تنل قالت
 1 يا ياو

 كر ديلعع لهنا لور ذعوورلارعو زورو زملا

 انزم انديلوف اادوش اهولعتجالوةواصلاب مكوبب اورؤن اوقزعي 4

 لماشر عد نعي سم وباع هال لو (ةنلطم الق قمرال ملا

 اى الخل .نتحزم مرو أوو ناشللو ا تنل ال وانو زعاارككو

 اذه وهال وااوثرم الذن ناك فول نا ف الخلا لاقو

 بول اب اضل اصاصتخال هأوق ىلطلا ]ف ام اؤالخر من |ؤنبب

 لكل ورادكوبلواضق) والاوؤفلا نس نك اذهوتول لوما
 حن ال يضف هوركو ثحبجاولا اضف دن كون |
 ةيوتنلا نالولوم بجاو اثم ملت وهو ادا ناىؤبرمالا
 ةوكزومو لاوزرل او لوطلا نيباعوهو لدا «العملا ولا غ

 . نالرظن ضو أ وموت تاولصل نم كقل تقوس نا الوم ٠
 اع تيلي ال ئرضلا تباشل عيدها نضال ام ل ازهلثم

 نر فالف تل رهاظ زكذ وانس ضدك لو
 همسي نأ | كح مايف نأ لووا [كدماوقىلا مايفلاهشي
 لوالاجوازم ثج فو مل ود تيب اونلا ءاضف باب اكك

 للا كوزمرسي ابر ينحتن | وارد اظلا كوزيعنا
 لوا هاش طمس ال ةولصل ااهبا نو هلق ةءاعل | نع دكا
 ول ةيرطل فلا للا بارو لق

 - حش ال نو نينموملا ماع مال نكاو ةولصلا لعوتمت ال



 شيجماولل نارلا دايز نعاضف اهيفوعاعل او هيطملا ةاواسم
 هالضارساول اختو فلا غال نعو لوف هركد ىلا هل ولأ تن

 :تقولارنتنسا نم عبانب انلق اذا ضبلل لاما مزال لوو ٠
 - يارا منيا زهزمانف ةغاذلا ةطاهصم م ةتيرانلا اضف
 ةنلا ضن | بازكلا ضوغتتم لوا ام«نلعول ولا باكل اله ااه ناذوازنلا الكول و طوسبملا نسلق سام دنع
 ليف قولرلا رزعز وخيال ارب ىضتغم و انلطم لول دلا فد
 نا المكلا قاطمل ديت ءاذ زن اهاظو هتيافلا اضن
 هأوم نع انما ماوحلا نبا لاقل وها ناولط تولع تيا وعلا ديزت
 ةدايزلا مياهنا امبستياوعلا نوكمزلسالواضتلا ةاهتد
 هوا هني | تياوعلا ىلا عنا || انا نوك ظفللا بجؤلا
 درو هلوثورت | ةيياذ كتل ناو نداز ياويل يسملا ن |قدص
 صااقل ولو | وات اولص تسع اقوال | ةدابز ىرتتسي ذأ
 تسع طوزملا تاواصلاريزت نا الكىا بقلا لعماطلا نا
 . ةغالبل انعم باقلاو هيلعر ازعال هي نوم اهو بو
 نا تفوت وع دوك اغا( ذو هلو 4 انهم ا بح اصريعأ هس
 2 ةئياندازلا نال قول وحد نوي ازوكلاهال لوو
 - تاقوادين نا المريب زون واف اذاضمر رهن أ ئطاد رأوث
 نا كيعْوْيال وأ | تاولص تس تاؤوا اعّساوتلا
 ىكعل العاب ةنياولا فو لب تاولص تس اذ وا لعب اذا
 مو اون ىزحا ةولصّي قو تسل | تياوعلا تاق واد از ثيح
 . اوف لمان ف لود امم اركتل نا لعل ف دلوت كل لاقي نأ

 صبا واس ع يراص نايبقول أ نم ةواص ىد | يم مال ٠

 ا



 ازكعلازب الز: مضت اكوؤنملا ثداغامدج تكوزيم زعم ناوين
 بيؤللاطرسل م هن ار ظني ماهل نب | لاق فاز وملالا د وعنا
 براصو م زم و ههو ةسدالا قو 4.وزحطوفس اذ اذالصا

 اتعاب دمر دداعلع ه2 رت الانس
 ارب ل سرفر ا دسفت لك ناكل الدال فو

 داملد )ب عوص ها ةسداسلاَتق و ه.وزج طوغسنافواوفنال
 مل اذااه ايوا لاعاد ذثدقولاذةدسافام

 ظ طوف ىزحا ةولصولا كردي مفرأون لم نبيل امْف هروب

 لأجيال نال تزعا و تمد اشملاوقنز | قنيازم

 قاؤقالاملوع | بزل | امزؤسر] وثمجأ طرب. ؤل ال6 هركد ايصفل

 لووأ» !ةلبسو :«رقلا نال لو اننالكلّول عملاء هاون
 ةالجطوف ةولصلا هرب :) سو سيل هن ال «ونعولاب ضف الو
 لوما لوما وضولاد لوفلا لوال نعي ارحلو وف عر
 اا نمةرحاوزكل دوك اذ احرف حسيئنلا امو لا هرالا
 ظلاو :زحاو هلو نأ بسانملا لوال | ويرطل نعي لوما

 ناهز الاء زسانل |لقنم لوتس هلع ”طفل ن الانا
 يخالاكاهنع ضي [رحاتم نعىرثلا د وحو لون دوحولا ثح
 لوا لسب دين محملا لاقويمسلاد رب با ساو
 ينيب ماوس تلا وبلا دوج ةراشا ماهلأنب الاف
 لانا ذا ةوالتل | ةرسويلصلا ةرصصلا ول احتالف ةرمثلا
 . ىوتف وح ةرعثلان امثري أم اذروش ةرمتل | حو اهرحاوأ

 نإ هوفر دري لسولازه اعواولش امزح ال ارمي دوفتلا

 |ذاام والحوض الو جاوا اكان نوكو ميلا ةرخ



 رح ةازهو نيزلا كيلر ني ثيحو جرجس اكد عب دشن |
 ملكة راشس)/ لوين ار ان اوهونتياورلادحااعةدالتلا

 روب ال دهتتلا ن ال ةرمتل مفر ىلا ةر ان لرب نأ دعبل ٠
 ٠ حازم ىلوا العلا عمن لاق جو طعواض نوكيادالف هلق اهنا
 ' ايمزننحدا قالخ نكت ل وأ مصرح مضي ل دجو اعنوأ؟
 ”/مضاومؤ وف اذنلا وسب وهو هرحو ىلا عناشلالوفاع
 اووف وتلا زهق داشنل انس المل اجود ءدارم نوك نأ
 وازع ةواصلا نرتدج و سل ايلعزب مالس ن اوهو لصا اع
 هئااعلرب ةواصلارحا مضوماىرل نال رأونمطملا ايلعت لاا
 لعا هاو رخص ذم ماا نح 'راكق ةولصلا نعمالسل ابني
 قيس |هلعات اب ال اذافوماحوزحجزجائأ ”مالس ازعل
 ايمن موو سلا تحن اع
 هدصاخلل ئوع )بى اذن |ئعم ظل لوو اصح ا دب صصص
 رجل او طولا بجاول ايد الا ن وكيد انى هن الر طن هل و هلو
 هك ام اعد ارنلاؤمانضال مد رجسلاو هور اكؤصرتلأ كل يثرسلا ب وجو م اضتقالذ الا موعاع ]ع احنالو ل وفأ أ
 ٠ ٠ لرب هرعجلابوجو لع الرا مالنا منال ولولا نوم ةزاجغاو ةنيضملا نيب رك: ةدول فاضي | (داشلا
 تكرم وها هانم | رت رمط ا طحلا ندب ل نك هل يصر
 دين ]رم طاطخا درو ييظ ميلدب تنئ ام بجاولاناذ

 ضل نوع ليوا ها ةبجاو قكذ نع :مايصو اوف ليدل ةينظ ٠
 دانييل ل طهبب ناكويلان|ب بيجاوراونو اعدمدي لف
 يلع ءاثناسو بجاول ا كرت لعروس | مزلب كل ها نازل

 هيفا ١



 امال ولاب نوت ةعوشما يدرك نع ماليا
 ممانلا ذابناذاجاذ |لووا هاكذلاقملااهبادال زجل وأول ٠

 1 زماعأ ناب امرع ملثم مإت لاو رهنتلا ةازي ةواضلاف
 راح اعذا اذ اهلا وطقرعل نككتك لل وفاز هون و
 .. 3 ت12! امل لطم لصاللا

 4 لية نيب ا اع ماقلاذاطاو وأ ظ
 تاكمالملا ل ونا توكالذ | تمارا اىلعروفامرعن نوب نا نع

 العم مارا العرفت نم نوكيت ةونخال اةردتلا كوي نش

 لو اجاوزح ناو مرج ملا رانا منو مقديضف
 ةب ذا ان ذا ان, الز اوشن اكون ا دلع ضرتما

 بيزلا 3 ابامرس قرين ا نكي م اىلوالا ةدعتلا نعوبرسلا
 >ايسل نا ]/ارعاتلا مع طم ناذ احن او ومتلا نم
 ىتعاو نال !نعورس |ذ |اردةتبّمحلا ب اجونعأف ةنيقح
 بول ايب نوانتلل د خال نعورسلاف ةرعاتلا هاهم
 ومتل ابجاول اب انهرجاول اذ نم ن1 ىاهرظف ضزنلاو
 لوك مناسك ظنل ءباضا وهو راف نزل | لكنا الو صا وه
 لؤالا نعب اوطلو ملون دهشتل اوهو لافي ن | برغل | لعل و
 د وحول ذ ماعلا لوو :راكلؤ د وجولاب نوكاتا ماككتمللا
 لوو ةواصلنالطسنمىلوا الفن ,لوختو هود محلا ىرشلا
 . هأوكب لوفنالوهد دف جزع, تقرط نع اولا مانا انلسو
 ىأربع |سم] وما رويل هضومؤ روحو سلا نك وف الغل
 ج١ ةيرعلا انب ناكأذ !لاقبال ]وها ةولصلا وصون قسرؤو
 هاون ايتداعاملا هيحاال ,ضولابد يىسلا ولو لوف تك لوها



2 

 ملفنا هربت هذع ارجو دس اول |لعانب لور لوقىلا خان تول
 منضولانو سلا مان هركذأم وإذ! رينل هطول ةرجسلأد اسف
 لباشل | ف ةروزعالف لوفد ةداعاؤينداعالا 2
 . قب لوفؤريلا ]ودا بجاول ازتون مهد ماورل الصف ناعم

 ٠ نكورلانبل اى ةروزعالو هلوق طانتل ىلا نامحار ثول غو
 )رطل ابل وال ذاح غانم اذ اجاد اذ صل اجا نم نوهأ ” نصل اريضت لوهنن اكد لونا لاتشالا ىويبوفزؤح ا ىلا ءاشلا
 ارسال 'ف هماجت )لفرع نامل ابن |باوجل ىدالاف
 "دارا ]وذا ؤمملا ل وها و |,رضمايفل اب رض اب نينرملا نَج كادالا ا ا لا ا | ذا هاودويرسل او نصمم ى | لوما ضصراوملا نمار ال ملوف ضرما ةىلص بان اعاماو|ماتف هراوطل لاض يك زكا ور اضنلا
 فلا جو ولو بر زعل ىو نمو ٌةنصح ةروول | مدعم عأانه
 تو اءازتسالاو نعي ونبات كلذ زرع طوس اق نمو هاون يلع
 يالا ركو ررع »امري نائب ط وه لاين |. لوألا
 - قادبو ل وزمان كؤكاذا ملم سا وهد طاقس اد زع
 . وعلا كة نوكبد اذوكد لأ ةيكل وهل ةراشال عفو
 00 ىا ئوع ةراشالانوكك
 اتاني وا مارال لعوب ميىارابل ال
 انقاذ اوع | مدوتّل وها وا لوح بالا زاكولوثكأللا
 الامد وماتت نا د واهلا زالخلع تثرعاقلاب مياقلا
 ليكم وجم رعد مش ول اهل 1لاقؤ الخ ه:لإلرلاب نينا
 دفنا ك1 'ن|ذ او عومم عز الملا لوا اككال/ هركالا نكن دع
 - بلاقلانآ] ممل نود بد | اس |روب دال كال اءركيد

 /و 7



 مىذل اف ككذ لوقا مايقلانعرارلا ن|رود تفس كام احم
 ةقؤولاو هلونركد اويلول اه داتممااماو ةنيفسل اد وكر دقن
 هوب ادريس دلو وع رجلا ”ةحذ معارك بزمن اجيولاب
 تيجوراسعا ىلع ولعنع# املاوهرآوضوهلوف دةطولا ٠
 « يو يس 2 هيك دامدبا نضل وفادؤ ام اومن عاملا

 اناكؤي ذانولو واللا دوعباب تاوفاداضق ةراركارانعا
 نالوا و اللاكببسم/يسلاو ةوالتلاد وجا وس ابجاولا ٠

 وكم ةو لداماضياماسلاوحو بسلا نارييصلا نا راثلا
 ل/وماسل وح بسلا نوكصل دان ركركذ طعانب اهب اذ اضالا
 الابل لوا دتساش مالا كاتب ساعدها
 ىو اذا امأ ةيمرلا وأ ذا|ينؤعزلان الةمب املا مارتل اب للع
 |سوجزلا ن الوهن ازهملا دجوالف ىرتقم ادمس "نحب محلا
 باج ساسل اماما ىلاتلان اواو مان كرش ا مجمل ذا
 ملا لاق ب ورزموه |: مالكب وصولا لوقا نا ءانلاد وبث مرذنب
 ةدالصويف بسلا ب اوصماولا ئب | لاق لوا :تالصن تيلاهنال

 >1 لاق رولا از هؤ ىراشل ارككيس امسب اوحيغلورنا
 وق .ءورثل دضي هاوثر دان باوصنم ريحا رؤفل ادعوهو

 لوعا ةافتسم ريع أوف ةوالتلا ةر حف عورات رشه ىازوضا
 ىف هونوبل | روعبو مامإ/أهارف ن اوصل[ ل اقرنحر بربح
 ىف ]ضدولامأ :وكر اكو هدم ]د ئسب] ما دعم خزف ةواصلا
 اكررهداصون | أوو ةازلارمداهر سن نا لع نكن انل |
 لاضالاف كرجل تاو او: الاد هدص ازا كسه
 مانا افشل د ابابوميب لول هآتامص تمل انذار اذ ااقنا ل



 أير [ ولان ارث انام اف ثكديف لوو اىلو||ريف همم ادب
 يللاحاهيمن اواي انور ءاصم هيف ةروصل ءنهذ
 !كيسإو ةراصل اذ ثرجو رس ن أذ ماوم زهانف ءعورمت "يلوالإ“
 باو |د)[بوحو دارا اذوكذ لضال لوا مزتتاكاحدج
 «رردت اداب لوالا نع بيجاو آوت هب نزعاامعاهيئاهواد
 الصمان ناكأذ الرو ةولصل اذ ةدجاو ٌهْ الص ةرجلكل
 نب الصاوي دال اع ةبجاوإ |ةرهحل ايعٌو رص( ز(وبإ هءاسل اذ
 باوصلاو وف هالصلا فرم اسلا اعابفوجو مدع هم هريسفف اع
 دانا: ددأو نكد مدل رح اكو هريرهت لاه نأ
 - الشال نانزماث هولي 'ءالاش لايم نابع
 .لضارتل | عوضوم ئالح ة يناثلا, ىلوال | ئاحلا نوكو د ومما
 انلضرم)/ ف ءاَو نوي أذ اول زم اون ىياو هاوفابعر فيك
 ةواصبأب اماوأظلا الحوز | ظل الما اعبج ليلا
 بلون وأ اراك دملاب فوج و هضوولو اون نامل
 هوز العاجي | ][مزعاملراقملاراةرفو نكت روم نيك
 «زناعبصضت من |ظلاو كيو ل ما وأ ل دب سل اب از اريسب
 ىهنه ىلا ؤبسلااب (ماعريملاوهو ضخما | نوك را وزجو احلا
 . مابا ةلئ جم اوعو 5 ه١ مزلتسكذو نبل ذه
 هما لانسال ماو نال او مالب نا وماي نعونتسل
 غاب لطلان اذ ”حي] ها ذوجتال كذ وهتبلط ت اكاذا
 هيك ع ءاو نم قيس يخصم هل زمول اكن ا [لانض لم ةنح
 لاما دارلا ناب ب احن ازوجتو اروجام ناك يزملابذخا
 ن انزحا جونم ثحلا دارب | نككو )مايل هنيمحد اًهنعأب

 لابب



 ص

اه م مزلب) ىزعوبلا موتر وال ماعزم هز اني
 باونوركذ 

 م

 رثاواللوامورف املا نون اذ جف لو بلد نم يملا عومزم
 راظبال لوو رجب اجا 1
 باركل اف ذأ ىرب نيف اعابل دوه بسم لعازيل د كيرلا وك
 نياماوساعالكب اوللذ سل ا ظنلو لاوسلا رسم اظنلن انكفاو

 وزمن اذ انلاو ويرسل عمزيءر اوصوزجانلا نموا هراشلا 3

 تاظلالوعادامإبا حال هدم افشس اوقنفي هرم اظن آلا

 امولزو امل يسلب لولا واو امان اوجؤرسما ءانيتس ول
 وكب نازوجنا نكلانل- لوو نجهز د الهلال و ليلو
 ةروص غئعير وصلا عع ة واف ووا ماروصلا عملي راو ىلا حا
 ةيوسل م وز ئثوس الهال كيو للوامو طعاما

 1 اهون ووك عروصلا زعدنو ذ |سماو ممل
 مورخت تفل هنض ضر اواو اضيا وسما انرظانوكرب دؤن غمزلا
 دل ف ىلإ عازل الا لرْسيعملا نال والا نع باوملاو هوو اقننسم

 ندا اع نيج: الو فيكم ضونعاو لوو 5 قاضوال صن
 ب أويارك ذ ة مالنا | نهن ا مكوانلا فا زكر اصلاح ثنا

 رلا اننا درع[ اهنا نا نع مالسال رخل اذ املعئس
 وع طزنلاب يشعل | ن اك/اواظزلل لولدم ئك( داو ةّسلا مزال
 وبه داع اءاليل د بالا نوامجصو ءالخاعنيياوصالا نم هربغو
 باجيو طل مدع ريع كلا مدع لعل ربل طبل اب ئيلهتلا نعول
 تقول اذ ف يرلاوحا نم بلاغل ان اذ.مم :دالاو 'يفم انل | ةورط نع
 مام لاق لون دانلا ملا مزاتلا غايصقتلا مانو ذوملا نوك
 ها'ممجا ةراص نإ. ئزعاو ةواغررف نوكين مبعالا ارم



 ب انك قامو هروم انا ءرك املع ريال ارتعال الوفا
 . ىقةراصلا ازجارف دارلا نوكنا رانا قولودا هال ارحأ ىلازيرالا م« حجرطا ذا ىاهن ءاورحال ا 4 اوووف كار ؛ و بض
 ١ ': اهتز ازه ديما لود ن |هاظلالو!:بيبلا الاوت ةيعنبلاب موون ناذ داود ماقال متسول هرضم اهازو ا بخ 1 7 لأ هناربع نيرت احكورأم هرضعلو ف ةقداسلا فرصا
 آ ةاعلا رب رعت ليلعن 3 2 وجوب همأغل نا - هانيمو لعرتشلا لك كقولوم هرعب |هن ةماقالا هول
 1و! ماما نحف قمدزحف ضو ألا ةرشلا هر ف كيش
 1 او جاو وز )اور فمريع اهكذ نو ة]مئلاعا هاد الع
 غةارذل ا زكو هله دسن موه وهل ٍثىلا ريب لوف ا حرك
 لشن يزال نحو صرف نيبرزحالا ىف افلا لوو ا ه١ نيرا
 ٠ ةارزولا لوب هنواص بف الالاف مامالا قالج ةارقلأ يرفض

 ١ بجوال ادمب هتولص )نننمامضفأا ولو رون ايببزحالا
 ا او اكل اب ىرتيشل از اسم االله اميز اهدانعت
 اكدر هيج اذؤمزلا لولا ةنلاو ردا نيوهتلا ةعرلاب مارحل نعربع لودا "عدي ان ماي رقم موك ختام
 ايقيرعي 13 :دح نلوم ارمدعاطلا ناد هلوقؤارفلا طوف كو
 ور بابلاانعؤ» كد لوما لش نم ركذ ال منالص خلو
 1 ةاكساذا ال ازعاةر اهملا طرمائالاةيدب هأ فوه انبخح
 0 لوو | هرضونال وأول هايتي ةااماخ سلا ةيني م
 طصإ/(طول رض لنه ناذ وأ ود'رم او ال ا ورعسلا ةوداصمر ويقل
 ماهل نبال انزيلدلا موه اناركذ هيغن اكد لوا هاما



 الاف داوزمريص اداوم ةمائ قبو ةرلب 4.ىزتولفاسلا .
 راعتل فول الكملا توبلا,سلتشنت ةيببلانااماو وقنا
 كؤزاوجالاتقو فاثلا مويلانياذلاعملا اضف زاوجموغؤ هرثا
 قوز |,تي نقول اكمل انيبا انه اننني المنان كيف ل وتارطا
 زكا زاوزممنوكامرا هنولصوبم ولازحا خرفاص ميم
 وبول نموا :طساوب ضي اورم>لكز |ءلف دوجلا ةولص بانا
 ادتيم صوفا ترعذريظ ةواصوإ وفول ارحل فساوب نيصنن اوزمالكذ
 ظ ى قولاو راؤثملاهري اذ طور املو مل وف هميجو كيلعوخالذ

 داصنا][طزما بتول نانالوا تحكم لوما ةادايظالاو
 ضبا تاولصلارباس سوزموب التقوا |نالفا باث امادذاجلاملا
 ناجل هبط دو ىدوملا صل طرثدو ب وجولا بسن |تاوجلاو
 [3 ١ رم ءوص قال كقولا ور هذان ناولصلار بكة طرنك

 0 مآعلانذ /اداهظال راهم داملا غاهرياس ف الكاضنالو ظ

 ةداش و لاق اغاو ل وذ“ذاكو الل نذابو اجاب اوناوفينأ ٠
 لاول ل لوه ! ذا ماكح) نيت نال ماكحالا دفين و هلوحدعب
 كودو غيل ةروعال ذ |رهاظلاوهو ونسال ناكاذ |ماكعالا
 زود ماج هل هالكانه ىلإ لهاا عزم لو مان ركام
 كوز لدارع وعل لو | مالسالا ف محصل أن اىوراملد

 ندري الذ هاها عون قرن ام ثرحرم الوا ٍلسو عودا طصونلا
 قرصلا نمر الو ماسك و ةولصك لعمر ىف نىحلل ماقت الن | مزلي

 ان ايلا مالعلادانسلائعأ سلا اكازيون يون امان
 مما ةنطا يجد وجيز بصل لاق دارزولا اع زيوملت
 تضم نامي ئانن ا نكدو لو اهيا نيل نادى لولا 1 : ا م



 هتيباغإب دوبل وضاع دز اولعز ديام هركذ ايفل لوقا جلا
 خالد لوا هرمابز وكاغا هريع”ءاقا ن اللوز ارجف امالعا وم ا ولونل نحموا نا ب اوحو بوججولا طز نوكاعهرن نأ
 اموعت الو فاطا ذ | ”ةيلخل اعءىبلا بوحو نمو اىد | املع
 وارد لوف رمال يي و ارملاب ضقت | ها ىلو | ّمهافر أوت
 ا لاقوة مام نامل ماع تلال درظيال ةيحاهات

 نايف ل وم] رمل ىطارع انلاب صم مثلا كلاماذ ادل كك

 , ل

 ٠ ناككئزلاوبل كريب طولا د فتن نر ةذوطامانابحا .
 ىئيوتلان ودب ظل اعالي تس:زيل د نون الجب اهل ما اضن

 ىف عوصوتنم اذ يحن فل نك «انلف لسو لع لجوبا ةظاول
 تو لوا ا ناذالاكلو نال طلغوهو مأ و ئيننحاب مم ا
 له نا لوفا سو يش اوجد وك الئل اوه د وصلا كلو راو

 داماس انلقاييعإ ارلاافؤلل ل التل اوه ءملربرسلا ٠
 ١ سالت نال رفا نيف لع تل الد مرعل وإنه ئالعالا يتلا
 لوما هاد انهن لا طرش امينا اهلو ولف نيت اهيلعل رب تح
 (انفاانرعا ان اويوصا ماخلق مرسالازخلاقرف لبلرل ضر اسم
 لوفاف و |ةنراقما نعزجتلا ةروزم حوصاتم موفهزعومامالا ٠

 : ملين الرهر لون نعب أولا مرح ريفا ةل01 13 ادا زعم اول هن
 برم تيل مزيل ”نداتمذ | اهعركيب د انه الار كركل يأ هاًهيع
 ” )/ ةواصلاوةولصلا ءط ورثلاب ىهائاد انه ]لو هل فرخ ز لاقإك

 لا ةيااعب ضار اناظا لوا انبات
 1 ران ودام
 ائاداتهالاود اين )ل طنز |لونب /هاوريهتاررملا

 دييبا

 َْن
0 ' 

 عنا



 ملا او رن | ةريسلاب ديلا عيال ىرثلاو ةولصلا غزا,
 هلو ةوزلاوىلولا نعد لااا [روارعلا أمند
 اين دوينيكوتلاؤانهلوادأةرلملا اننا ن اههجد دا
 واح مال ءاؤدئعيانيبامر وعل اعيام طلاب دارا نوكيا
 ودل فراء انضر امزاعلانمذ هيو نالاضن هيو
 ةوجرال اود لمان < زن ةمزاللا فو لوف ظل نلجكةواحرح
 لب ا اع
 ةولص خماتل ا:ىكرلا ل اوبال ن اننا هوكرل اذا[ ارد ذا أمن
 ارواججل ماو دزنملا هم طنب م هنالا هود ام لكزكلد

 كاهاواو د طرنانينا ةنينحو او زل اهجؤاخ :وكرلا أن
 , لاما نئنحالا ءارّشو لوا قرعلا نسرب الذ طزيشن ملانعو
 هلق نوح نيل والان وك امحا ارت ابأ هزمت لقائها
 تان كف لون! ها فانناتلقدافملا ل :سارف اهفزاف
 الف دورك! نو دام دن ال ةواصرمل ءازنل )3 مامالا هم ىدولا
 دوبل ااعو دلو ننبالذ اولص هسكاو ةراصك لع ون طنش
 يف مان امال اضع ةولصلا هاكر م مئانامتو دارل

 هداند ىرهرلا ٌبرحئ اف( صم ءىجل نأ ضلي فانل | ازهدع
 فازت | ذاو ملا لاق بذا ءىللعوس اماعيامكلو الا برد
 وك ن العلي هنبطخزع عربي يحيا ونرهاظو لوف اوبطن ا

 دولاب اب امان ثحذنيسجولا ررعازهو هاوفوت ساب ٠
 :مالعل لاق لوم ند الام ركوكمم ن وكان هن نما نب بجا هإ وف
 زوجا لولا ذ ايل ام نكد يي: ضحوا رسلان اىكآحب

١٠ 



 . لوامصالوألاورقملا لاكن ملسالا مطاط سبع ارك ذايذال
 الغرب وجرب ان اهلاور ف

 بو زف اوشانلا ىلا ىراسر علو
 الوم نافراوو لخلل مروا قس ذا ةواصكارمن طل ان
 ال اطاطتيردل,ركذامواّضتلا ل مالا لودأو ينل ةولبع ماقم
 مدنا المال ذيل اقيعارت هدا لنا ةياتتلا كوم مخ
 0 لالا نا
 تس اولصلا بيعدأ فو لوقركق نك ظلا ون ذل مكرم
 هاون اعراكت ريش لوقا 1| هلي شب نيوؤملالطتراضوزنملا
 + فوك اقلطمن زك امن تعش تاويل هزهّفااف
 . قلازتدإرا لونا «ايفلابانلذواوف صومجل أجاثا ”راووللا
 ناانابيعلا ,ئيلص بوت ةوإوث |سو لسا طوب اره
 فريف تع نافارهدل دالاربكلا ار !شوهانا هدام
 اضن ةدامل ركن ولارلاىلا هولي ث اقوا ثنالىلاوادعب اما
 رمل مواص نا هإوث وسل | ةواص ببن انى | ديول ادمن مرهل
 صل امالاؤ جاو لوو ويفولا ةركريملا ةراصن الو وبا
 ىسا لوس, نان :سس هو لون كتم لعتماعلا هزم عاشو وسسكا
 لاح عكر هدد بنيتي / وسلك ةالصاص ا كلعمسا

 فاعوكر

 ا ا
 . صاوءارؤودحأو ماق علا صصخملا لاه اع كلا لها ؤرعأ
 ض يا 0
 اهو لا هذ >املاو إف ايصن اموابعت نامه لوثا
 م بقا راعي دج اضاف مالسالا دا نت تيل اهل دنس

 هال 0

 م



 ضراع مب ضرامم هلوفو مان داعب امثنلا نم وهام ىلع هناملا
 ةنلاديحارؤ ولفت يكل ما هالفني إما انل و هأون وسلا
 كانلان ال بطح مل)وةواصل العم اهليو انن,صز او هلو اهنع
 3 /لوث| ملعدرب ناد ادافميهاربإ ت وع تسك اها نولوقياوداك

 هنأ لعل ري شا نعئوداموهإو انستسال/ب ايلا ينل
 نكن زوجتؤلاناذاشلانعو هاد دع كاسوهزب اوفا نابوطال
 مالسلاوةوصك عدل اضا صال ناذذك لوا ءاىولابلع

 ناكور هل ن افا وم صول بل د تبني ماماعشس نوكين
 بييجا إم هنمتم لعل ا نكرذ ئون لوقا مون در ااوبلق مولا
 نيام اعرمال ]يل درو تنم اذ لوقا ها لاعنل | ملح ازعمملت

 لياقلا لوو ا ئبحراشلازعوب ناذ هلو ف وح ةولص ب أب لوصالا
  يضسوي نال | وا و|نسو ها لة مجم دن |باوملاو أ وف قاقن اله
 لقمان إضن]جووهن وكن ازوكال طيف نؤلل طانما نوكمنيزا
 هأ هه اب انلبا باي قيلقلا نفرعاظلا وهاك مابك ةواصك يلع رلخ
 هع غ هاوهو ل ثا (ًدارطتسا اهويعركد هزي انجل ةولص ب ايىا
 اذاو اصفرظنلا مي هاذا نيب دارلا نوكيكل وهن هنيس
 لوا نييهد ذعتم هلم ءاملا 4| خا ناريع مم ا ل أك ن] بعاد دأل
 ”زيتسالا سس نوكمارو هيا زحام قاشنتسالا ىنعلا ةهبالانال
 تول اف اثر حن اكن | (.اخكل ن الذ وطول اماو ل وم أف اثنننس الو
 بجو ول لود | ثدرالاز حا زكو وصولا بعون الوهو ٌثرح
 ثورالا رول ىزحاةرم اضون الور وروما انهن وين اهني اغاضوب

 هزل ناف يلع هركدامل ديالدزحا ثيرطتضؤولا مدخاماو جاقلا ٠
 كاشلا هس لاو و وإ ف ءوطولا لعجكزحا ثدرح درعا اذا



 لس رك روب لاك ةنان درو لو ذات اوها|باقلا ل وقاصلا لود
 ؟اجإل )فلا اًمكضولا رود وارل |! وخحاب هئيطو هسار
 هش مصحلا لاك سرلا اعل الد ال لوف | ه1 انلانادوكب فيكت
 نثهزخاءاملا نننش بزملا لاذ هواعنشفي ىا وها بوشن
  دجاسلاو مما لاةبزب انس اهرئوا رق زيد دعو ضنا

 - لات نوكي نؤس نوعنت هاوف كم نوعتش مالعة شيع
 5 1 هتيصان ثدرم | ذا اجرا تر وفرع د حا موه ديبعوب |

 "لكسر | لاكش باوجائرظن ن اكن اكل ةدواوم ةناشاا
 لملف طاب لاكالا نقض ئيكام اننا نصدب ال لوف | 5| يتلا ايل
 لوث(قاز(و اطير ها وحا مو اوشن هراشل ابل اراش | ىرل اوه لذ
 9 رون اعصلا منكن نإ طرال هازل لاور ةوح ريّرعل الو

 لواط اولا هنو كتير واعات
 دانلا وهو ورحب ئريلال اهنضسسال ةبر اكو ازهونتب لوف
 رسال 2 10 4
 رص سنافي كنان اش رعاك
 . وايت لاب كفا ذ | ايشمال ا هرهن |« لاهملاد هن | ظلا ل ّضأ هأ
 2وونملاب دزسملا طينرنال (.]فاخي ايبسيحالاناذاتلطفال هيب
 ةييزافا تحرم خاب اد تاعاما ا يعز ال: سل غوب دي ان
 مارب سيرا ىلا ةابضالا هرهن وب ام عاضا ظلال
 هإف ام ءاعفل ل وفا لجان تايكمؤمن نوف ]ماتين هدة
  رياعتيملا ةركذ وز جانا, طيظقمت ل ادب ن انكي لوف ف تاكا
 4:باورعالل انه كرب لل ميلف لوف !ن اننلل اكن وسم
 م
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  هلعجرما ىلا هد ناف ضو امال وق تملا لعةولصلا فب اضن
 هنتوا ءرلاوهد وماما ن اعربستتلا هاج لوف ا ملعؤإصو
 نآمتعإلامامالا مدرب ناز وجبن اطلسلاب ارككأ غ,لوفو اوف دصلل
 وردم طعما ماماوأرملا ماما )هب اهئ وف صح ماما وصح
 هاونولوناغبلالرلامرئحاس فعال مامالا ةرايعلالواتتنالف 0

 دب ال !ما ةابيوشتلا اعملو سن بالاو اوف ثحمزحالازصحز او
 كك نكد لوف | ثدوجو نمر ئحلل هنال اوه | د نموالط) انتا

 هاو لاراشنا ثيحصل ار انذئن | ىراو لوؤربكالا دوجو صوصالل ٠
 اعلا ةلسؤ ا]/ين لوم أ ذانتل نس د وبوحلا نانانثلاب ةاربل اذ
 مدارتإ ومر عل وأ دل دلل انثل أي ودارم ن |صاظل ف د وروما ىإ
 اقرلا مل | لع ةولصل اوانثل اب ةاريل او مل وه فرع امال وهما نأ
 ىبلداىزيب لوو| رك جتس اوذ ملسكو ةولصلا لعل اهفءلوفلا
 طي| بالو صملا لاق مامإل مما هل نب :وكرلا كار دا ةمينفحلردب
 هلق زل تخا متي مونل نوص يسمو وأود لها "عاج سو تينا
 مل .هةلابلاو ىلا هر ان موتلاضونو مامال اور انخاو اشد

 نال /لولا[لعل اىلارظنلاب هركن | شب دا م لوما انت المد
 أمتلفل لوقا وأ هدا لوسر صاع لوف ماعلا مكتعاججل طعن لان
 لوا نأ هركب ل ربا ردا ةذرانطأ ساكأ ذا أن ديعو ملوث نلا
 ةلصلا لعل وشل ول هد ىدلتحال ا يفل/َو4دداكسل ف مامالا ناكاذ أن
 داو ل تك لزيز اخ هاو لأ
 نم 'كاحركب ماذا لهن يبل | مدع زب واريؤصلا| باجل ظفل
 لوا هوا عبود هنانطل ]مح اصف هرم ىل وم نمداوتكأ هي امرشا
 دقو لوع|رانلاو اسمن انؤرو لون نامه فر ةةويتسلا أنش د



 ثواب طوس و١
 م2 حم

 كلاما ةنسمم اوجلكولنزلا وذ اق الاد كاكا درلاازهزع باجا
 ركل نالاهي هذانجلا ءاَب اوريؤل ازعدازلا رد اال |ةركازمادلاق
 - ةقوركلال ثيحتلائالخزحملا ل نو ةزحال ا لزانم نيل زنمل وا
 كب درل ال5 ةدياًزهن اىكالد ىزن اداذل ءاملابوإعالو داجالا
 ا اسوا هع دف
 ان خاقتالاو يد كلا 4.أو

 تحد وأ انجل نعاسلاب ولك كوع د >جضتحتتسوتا
 ”اعإ/ ير الرظن ضو لوو ”نوك غ ةولصلا باب د ماك ايل والاناث

 الفول باك ثنو لوا هوي ذاضال ولو ذاضالا ظ
 0 اهئاذا نزل اكد لاقي اهلا نع ةرابعتولل ةةاكر اذ هنرررم

 1 ًاممتكرودةررصم ة زول ءالعر كو مدور أد اكزل اوه زلا
 قانلاداضلا ىاؤوصولاىلاةفصااةؤاضا م | ف |ىانلا ب اضن
 أما بجاولا للا زصرفلا اظزل نع دعاناو ملوث ببساوه نا وأمل
 ٍضرلا بوجولابدارملاد صل لوف ناكل وفأ ةااهربد اممم نال
 وم ءاعرحإل اسس ان الوا لو يجؤتلا ازه لعد اند ميسا مال

 رم ةاماوبلو لوريال ابيسد وين الصيب الازه لوقا ةازحالا
 ًاقئاباصحزو :عزاؤنحال | لوف تاما ل امزعاز ارثحا امأن اكلت
 لاذ لوقا لام ةماوغ ]ويب زداذ ىفاذنلا انا صملا لا نرحل
 هيلعربل ْث مازلا"”ءاؤلا بزعملا ذو ىلام بدعوى ا كايكأ رمالعلا
 ليل دب ةمارب تيل وكلن الب دالك انزل اره ذا ذد
 -عراوةلان هلامذ وزد قبب امو نيب اوعال |ئيوىلان ملوث

 ىرمأ

 2 ةعوعتيالب والان عماظااو مما
 1 ريب حدا ناكبل ا طيرقف اول ماملا ئب لاق وم اىصلاو لاا عدلا

  بجواعنال لونك شهى امن و ال وصل ا اعةواصلا اعدل
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 بواَسب ئالخا ءاضبالا لاو 'رثوملا ئسم اولا دارا نااظلائ زن
 لئلا ازهر فلا اًنِحْك نوم هززعبجاول ا ناوهدزصاراوجاب
 تبسلوا اما ةدابعاهأ انلو ىلا لاق ىاكلا جرش 4 اضالانع
 السإاَمل اياب لعل دب نين ةدابعاش اد لاو زم|رع
 اصل !لعل نرد و له يلرل ا لعاضتل ىوصو ىصلا ةواصدربالاذ

 0,5 ناضل :دابعاعريعو ريارضاعمالسالاؤيوالسلا»
 ذاذاو لاين | ىلدالا ورك نار ارغال لفلان رتل لوا
 لوقا هااملر اّيحا الو وأ وف رش الب اة د ارو وكب مالسلائ ب
 الذ نلكتازارموه قرا | طم املا داّسح)[ىاأملر اييحا الو ملون

 ملأ (اككام تومان ١ باوحلاذ اوت لماسن موصو اصل ئعتنل ادرب
 رففتلانكو لوقا ه١ لاملا اقبل استيل ةاكرل اد ةقفتل ماقبل
 هلو ارمفلا انرل هاك [نكوالث مرج وزل )ب لاملا اهبل استي
 نما 'وحؤ ذك اكنمنلا لوو ها لومل نك اربع نا فسو كا نعد

 نم هزيحأي ن | ئيرل |بحاصل ناذ ماوه محلا مالك يسن ىكذ م
 اذاونيرلا قحرذجزم] الا ناماذ | |زه لوما اًضفالو اًضر وع
 ايلا ليوا ةراللدارعاللموا لوف ل زك يبل سنحت نكي
 موسسلاركو ,/ بس ان ذايب مويلاب نوكب هراللد ادخال! /ادوكب
 أى نيني لنا الذ اوثإلو لوقىلا املا تكانهاعدرلوق
 اذارعلا تكلعا نافل اين ا ىلوالاذؤخيال اكره وكر
 مد قيام ىواسل و هوكد سيرد أيبلا هاي كيبل ناك

 انه ريد هنال ب اهلا ىواس كرا تاك( ذا ةاككل | مذاج

 هنا ظلان ام لونا ةيمانب تسيل اهلا ئعيانلت ال ,اوقو ملونامببلا
 داعاملعا ملون اداوف دري الف ه١ ةأوغتماهال ماوق لا ةراسا



 رك و : 6 4 ١

 الفويل !نمدد | "لص لازال نايذ مدام نأ انيعرم
 ضاروعإا حالا زاظخن ومع ءاثلا زيلغلا اور اش ال ارتضل جو
 ١ قولا وا اهب سحئا ئاالاوعالا ناين 1 شرا وتاانن لع
 ' ةانربلاب ايلوؤطلارو» ةويلوداس ليلا زوم كاكا
 ' طاقإلا هاني اكا بجاولل اهيعون اكأ كاتم ارمالعل الات ليف |
 ١ ”اواارارحة ابل انعبجاول ا طارس املا ايد دوما نعبجاولا
 ١ ود هولوالا مرعلا رعي هاذ ةابلا نع وني ن از احوروملا نع
 سنام ازا ناد لكلا كد اول ام الخ رحازملا لعق مرعبم نجار
 ةمجازرللا مرعو ة ينل الصاد وجول ةرورطبجاو |ذع امي انه
 نالياقلو هاون هللا انّ ولالا مرع لوو نابرنحتناو قنا
 لمن قابلا ن اد !ملا لوفأ "ها متصحلو ا لكبجاولا ]حن ءابل الوتي
 لووول م رصما طعبل |نيقيالذ داكبجاولا مىدوب نا
 ' مقرصب !ى]ءانيلئ طومسل عججالئ صنى رلا بجاول | نعول
 ' اهانمن اذ ةاكيلالوص|ئالحوهو هاووزلالا غاشعماوسلا
 م /ام)بالا ةأكر د املا لعل لوف بجاوأ اولنم وفول نا اع
 صاط اعنيبلاو نيودرالا نسب ارث ب حوا موون اوان الرمل ةاكل

 '  ريهائاقلال وفا عطلان اب ذ : ليد هاو مس اكيباورلا ٠
 ىوسل نمنع لوو! ارعاضم نذل از وكاد هلو ناهتلا بحاص
 "وا اهياليل لوقا هااع الل وكلن | ليل ب هل فلزابلاد
 اهلك ةوهوولوم خلا لصف لعامداو يحلل فرملابهلعقن و
 ملوث نيعس لبشر ولرملا يشل ادوأوثىلا جار نإ وم لوف عزل عل
 00 قتلا براقي برهلو
 1 ٠ "ورا عاضارشحإ وفا ها اهلسن بلطلرشح امام و هاوثابخا

 قرأ“



 . ناكأ ذاع نعر الام عوتتلاوريانرلا يدرب او اوقرلا
 ثبب اثنب دز نعارؤل امو لسو لع صده ال وس نعايورهرينقلا

 00 1 ساودرعم د فأما رعصصك واذ

 قيل هنأ هيف ل وه ةاكرلا تبجو املك نيحنم هيلع لومل لاحوا يح
 صاظلاو هن انل سم | ةرهاظلا وهو بجاولارجوب ثيح ءازيلل الح ظ

 نملة يجاولا هاب جاو راوفضلا ةروص: ليلا روش نا
 شن ل ناك( ذ ااهزطوتنم نأ هموعنل ناب قعف ىاز لوف | هاوثكلا
 هيد هركذاهن ابرج الم ةنسعر نس: دحاو والعن التو
 دوفظن | ذال انين ارداظلا لذا )لا لاحعرهاظلاوا أوف )مان
 , 6 هاسلان ئيس امرأ نب اف لوما اعرد نيرتعو اب اشرخاو
 رس” تاكتعت نا انه هك |مدزعي ثيحيكانه هارد ةسخح 52

 ةاكذلا ا ايرص)/ مصارف تونا” زنلااض فساتن فاد

 ه ربع موؤملا يعد تتم اىاشتس اءامل زا ةاريقفلادلا
 نسي لطم د وعوملا ئزرلا ال اضن || د! ةأريؤملا (اللكر هال تبث الك
 والا نعباوللو هلو غاشل | نكد ؤحموزملانكالخم ةاثلا
 .. اه الوعزعانلطم م | هزن)ا؟اجإلا/ورهاظ لعرببل ئالطلا نا
 دوصرسلا مزلي البل لوف اضل اباضا ار اتعانعو لوقا لوم
 هدلاو بوجولا مدعإصالا ذ |نشل ادرك واما مق اذا ب لما
 الط )اوهزصال | او اذ روم امانفاصإل/مرولا هاوي ال بلس
 كان ءلبا ) بوجول ا هداؤنو امر عنك نيكل وفا مدع وك
 راوهاصلا د اذرإ ف غئالط )ىلا جار نيكول وف ءريغعلا نأ
 نعد نلوث ها امرعّوالطالا كك زلط )اوهزصال ان( زيلاو
 دوا|ذاو لوفأ ةراجلا نك نكالو ولون لإ ةماسإلن |.غاثلا



 1 ول ا
 2 الااوورتن تاقرصل | اماو ىلوذ نعلر وجب أوما صرع هركذأم
 1 اسمرار دال نال: واهل اه ذرعا
 ىف رنكد وف بذا نص نا دادنعأو 5 اكل ا نر اصهوىلا اهونرج
 ١ م]/ءاط وع جر ان ”ياطل | «زاوطاب ديان | بوصالاو
 0 ةطامتلا يمل عام هالو حاكما ضرل اكو صملا ]اذ اقلطم
 ١ تافرصلا نمار امر *لظدز خاف ام دماج ئالان لوا ءاووف

 وسارت اك تارداصملاو ثايانجلاو (ازحا د ازيطلو بومشل أو ظ
 مهلعؤ رض .ةرلاريعاو اذ ١لاوحإ بد انعوكذ جب
 ماما نوف اعننل نم ميلع اهو نيل ىلا اوما ميري | طم نزل
 نيالاذو رت اكاوف اذه انف شمر دي| يمل ميلعام أو در ولت
 'اريمان اكو ناسا زجملاو ن ام اهنيولعل و رص ازخاز وجب ةلس
 ضخ هدو وكب مين مايصلااب هئاذ ل اين ةرازك عتبجد
 كاملا نم كام قون لكو تاعتسلا نيريلعام نولوتب ما
 ثلث واول | نهاعو انس لجل م يبي ةراؤك د اذكل

 ناز و وركو طوس ايل ناطلسلاولا ندد ا رقفلل لام .
 ] ثيحالامز لن وخز وك لعمر اهماذ| رهط عوريوصلا اجل
 1 : ال ويع موصلا ةراذكغ ةيرازملا وام صون ذا
 ظ ال نوك د اذاوك مزال عائل الا مولعملا سانلار ابعاد |
 قا) ان ميلع وتس ا نوكأ عرعف نم هانركذ كرا اداتعالل
 . لئلا مورام م متؤكداضل لل مولعملا بي انم اوهامدكبل
 ٠ نع نعم كيال ناكأ ذ لالمجس | لا ذ و ب |وطلخ
 0 هيدي جتاولاةئحر اعلا ٍلعبجيو هآكمن ةفيحدا
20 9 00) 



 ره نول رماد وإثع مرمذ لافت الد اصبع مزعثدرولف ةاكولا ف

 ى اكريلع ةاككرلازرصم لوك مامرلا نب ]مالكوم اوبؤف هرب لام
 :اكذ ال هلاعط نيدول ن اكرعن اوس رد ذا ثكيذ هزيلا نبا
 ءاكهتس ا امريغ ذل اموإ ناكاذااهوو كك امان اذ مان هيلع
 .. كيفاطوحا] والاو ىلا لاق هلام نيل اطيجالذ هنعإضج طلال
 ددح ايا زاحإب يلعن |اعانب ةداعإلا/اتفال ا ىا ماولا نب الاف
 فاعضويدائحةاكرلان الاء هو نإ يف باور لعاطن قعر |طش
 مكسي الذ ال |اعابجاو ةاكرل ان اغاشلا باصما إال ون لوقا

 ا تايد ضمان لو عتاب

 قد ىلا رع زكوكوكسم تس ااوس ماهل نب | لو لوم اهيع

 رحل ئاكواسصاياض ماسالا لنكال طفل او صل بع
 ةئرسلا باضاازكو لكسملاب مونين ا رعلاو ملا لعئصاهموزلن ل
 اسو/مدويب ىرلا عررل وهو عاررلاب دا اوي !اررلل اايّيحا
 باجاهروف عرد ءامن و دامو ئاضما وي وا::ب و زممايضنلا

 ىارلوفأ لل الب ؤدوجومدعوهد ميشا | نعا نك اوف

 السل أو ةواصك,لعا وف ةئينح الو ىإ هد ابيعرمب ىرل اوعيتشنلا
 دحابإ منسم اناس دكا مز انال نما ىلا هعجد ئييحذاعل
 دسكاؤمن وكان از وكف لوما اروسكذ طاملان وككرلا كبل نم

 ليقوم ن وكمت وأ م بكامد يعاب اروسكه اعنا اشل انإبب
 طمناف ىإ ه ةاكؤلا لال ]ومالا ط ان لاحم :داز ادل الوكت

 كاره بيع ن) يل دب نامل امد الا نوكين اذوكت
 يقع اذلاب نإ ذاؤذ اوم ٌيرحؤ ئوب لوم | ها لبا ذاذ ٌبرح
 لعرب كلوت ها هر اموئيباملا اًفام.بدالا نأ ب اوطلوواوف



 لو)ا اذ لزارككا مالي فيك هاعدأ الع لالد نويل هوكد اما
 تشب ناكرن اصلا اجوِْم هريبام اعةرسب اهو ئئبام الخام دع
 ةليب عد اذ [مزخأت الو مالسلاو ةواصا |يلعواوهلل رجس ن أه
 4 امام عاجل امر وكلا مزح الوأ دا مافاعرد نيسرأ
 أوسفتو ناب يرحل زحا ل رول اذلب|ذ الوم سجين هل نبال
 ىد انذىلاون ازد ؤ ايربتلا لببيتمتلل ايل انوكتالف لوا
 - ديف م يلواغال و | هاني سال نال وأ راف و
 املا امام اع! اوجمرعا عا ريالذ مالسل اوةولصلا لع
 نير الا نودارنوسأ مسا اوةولملا ,لعاوتل اهدنا ىلوال أد
 انهو مل ماوملا حض هرمجام و ننام لام لوانتي ماعتفدص
 ةّتيمح رم منا ال هونلا ذ ماك أ ه١ يرحضراهنالث لحن
 لاك دبذ لون ماكحالا يلق وإ ف شل |!نجالوهو نيكو
 أس ةضفلا5 ار مالو ةولصل هيلع هنمر غدحو ناكمأف
 نيود نزولاازهماككناضركد نزولا اه نيلد عدالاب
 ماك ةءاصلا لع هرطب ' . الو زضلالاىووي تسل اوكل نو

 ىلا ,جارل اريزعل |يكذت ل وأ فضلا | اعدي زب ن أوحو ملال اف
 فقونف راوب ذل اذا ضم اهنلا هز !)يواثؤاضوكربلفلا
 خوف اكف عمق ون ىأ ل ضارو دوه دزحالا اعاؤص]كفرعم
 لليمن اخعالو لوف! اهب كلاممالو ملم مددل او لاقثملا
 - ئنالاش اهني نلباذا تن اطاعتنب طكصملا لاق ضورلا غاصف
 لاقي ن اىلو الو كوكسملا بهرلاىا لووا بعزل اوا قرالا
 ميأوسلاكوإ زف در صمو ا "ءلوصوم تب طم هاو وداي دل اوأ
 لسااوررلا تيس لاذإلو ةراؤلل خلا ماوس اى! لوا وأ

 دنس



 "الخل غام اهنا انئاونو لوما ةداهلا ةازكو كلو بابل انف تيل

 طيح نعو ةضئلاباش ناو بابان لاي
 ذا ان هعَرْس ام مهل نسون قنا نعوففلا هنن اوهام موني نإ

 موا اكس يدا ا
 ياض هلبيام صوتي ن | هين ماريفتو لوى | ياض مروج

 ةباىسل ازيولو ىدد اه اح ووملا| ليي هنا |ئييه ف قالخا لوقا ٠

 دفا 0 رس ”اصشلاو .الكصملا )وف ص ازثلو

 تاكو ةاكزلا باك بايلازهؤمل ماو ماعلا اعرعنمف
 لها انزع ةاكرل اوهرساعل العر املا )انسداد حام اوكملا

 طولا
 اطعراصرشملال انوا هبؤجة دار او طخناك؟ باز اج مدر م
 همس فا ههنزوابوعلرثع د وح ام ان اأو سان املا هرخ إال
 كرا ةجخ | نكو ملا زد 2س جاها زهر كراش نيج
 قب" ايس ءساعلا انين املا رجاحالفراؤلاو هرزلا ةاكر بان

 ,مانوف اهأ:لطابلا]اوهالازيىارإ زف كال كولا وحازعسر انعام
 2 كاف ع تالا
 نوكالو وا ير طلارعماعإ/[صنزم اعلا نان اسم وفا ملعب املا
 هل فاو او لوا لاه: لنك ودارت 0
111000 
 لاما واذن تمار لذاعذ رس لو
 ميول هدرص و باوإلا زكو صملالاذ ذاتنالاوهلناقلا لوملرظلا
 فيضان [ئعب ماها: اهتيدا لوف لعدتباسلا لود لوصف ثالث ف
 ةاكز ٍلعنرشضلا نادك لوا هان اكاذ ايس اغار



 هرد نعيوضتب ىييأو ب اراب |ةةيصو | ظلاو لاذ( ن مضل اسيل
 ثيل انلعام ميعوانلام مل ماسلا ةولصك عدلوعب قيد
  رظالا لوا سملا نه ىتدلا ةلزام ولا نملوخأ خاوم لمان
 هأوحرد وزأ !نناذ ىلا نم باجمل ىلا د.رخا حرم كوك ملؤجبنا
 ' كرلل الخ ملعام لعو يبل اهدل نيالا نمرحاو | ناكمزلا تك
 ” افويلالولا بايؤ مراشلا هؤد امو ىهنارلام طل ناك
 ١ مول ال لوقا «رحا »لاق نحا ناو نو هدرصن منع
 نازل (!ظانبا خان وكن أم خا اب اعجان رحا وك
 راسازكو ئحب| يوسشنلابىشنل|لطوتفملا )ثلا ىاصتلا ٠

 وال | لوداهألواعم مم لح [لوع اال وف يحرم :يزحالا
 هر اظن ف اعجاز لاو اجمل مم ىرممل سرحاول امم نوكأ
 يفض ن اكو اهلل الوعمو وحامل ارض ناكو الثمر نملا لع نم
 فرتلا جوو وة ظرب ارو انماوزخأب ناو يمزح ولن أ
 ءلكششم ا ماا نبا انوا ء|تاود غ'يشلان |هاظلا دع
 ريوس رخضار اد ىؤتش || ذا و نع :همشلا| غامك وال )ب ام
 : لم ند اولا ربان ور زننمل ورشا مهله ذخأ لس اهعيفش و
 بذؤ هورزنخ :مت ىذ نطاولاهتل وأ هزمت نمو درا زلخ
 ها ةرانربحالا نع بيجاركذ للا باط لع سمل اني د ءقف
 - نعطوهوز حا بيس سم ا لم واعرس نيعلاؤالتشاكيبلا
 - انيلاة لاب كازو ئيعلا سلاما طوتسل لا ناب دلساعد نيا
  اهفدزال:نايللو علا عاب ةبنيلاب هنلا قمح يزل
 بيشك,م هل ازاو ديس رهواهنبع هتدكن وكنا تباغن ال عرلا
 نال ثنو وىترن | ككمتساب نادل اب باذن الا دوءزنخلا

3 

 ىلا



 .هنقلاب#+

 رحال نعرب الخرف فلا درباوي نع عونش لا
 ديعلا وج نيولاءاقم :يشل |تعنلا نالاذو كيلا نالسل الاد غلا ةاك
 سجل |:| ءءانهتسال رمل تح ذاوين اوم قت 3 جايتحال :ئنشل اوهو

 7وضلاهالص| موحطيري سلا زاب ملول ل وشنان لوريزتشلان ودزمل 4

 هيباو «سلارعا د نع هانم ةرورصلا هضاومو يول | [كو :مللا طع

 ذاكرلاو نرمملا صحو اهل فذ طرأ او "د دام أف تان لعاباصس
 ذوجريسلاب انكيس انما وضو :ىنفلا رمم رعب اذ دلع ةاكك بل

 انهودرواوناثلا لابهذؤلاب| ووصقمةايكتوكن اكل لانا
 لاين اىلوالا لوف اهازعرال نمو خلا ]املا وأوضاع هزفا
 ريعمرالا سلخ موي لا وفا يرالاَولخمو رلوق طرالا ةنراحلا

 لوف هدارف بامزعدح اوكا روف :د ايزل هزه كرت لوني لول
 هئاطاذاحازهلعو إن امرلعول وف اعؤرلبرم زم دصاو زكأعو ٠

 لوالي لوهاذاثل ادهن لل ب ايلازهنا اهرحا ذا ءا ولع
 نيكلوقا هاذ ميينبلا نإ بيجاو وأوف ذاثلا نو داويحو جبال
 .فواوف 1+ نل خازن الو ملا اعيتنلادر ولذا راشل لوني
 واوا فدياعم هلك. ىيل لوقا نأ ماملاب لالوتس ا ونال لكون كشاف
 هب دارب صاخلاب اولا ]بوف اذ الوفا وقتل ان ود فملاب لالدثسا لا
 زاكزلا برا |ذانا بايل لوا فاشلا# صرف هاذا لاذ ارعام
 ”رولاب رحل طز اكرل اوني ير ركتلا مز زنكلاو نرعملا عيوم
 اوطعون ابابا صرخ لوف خل !ماتيلذ زيكا الدنس ل نكيلو
 ةراصك لعول وذو علو نرعملا ب دارملا | كا ذو نوفدلاذ ايلا

 سلوق اها ةراخلاز اطاهدرب مهنا مواومرجلل فضال ملسلاو
 ةراخالاومارباس غاكرشملا هبز)ب نمزضو ال ةراَقثل ن اكأذ اهنا



 اهلا | ناكوأ ير اهصلا نم اًموضمال ام م درب لون اريظالاو
 إف هذ مدلل ازحزو اكل ورث ازصون ةهقو اكل ذ ةاكال
 لامار هنالوإ وف ةرينعلا لوف |اهأ هن الربنعلاب وجي لعل دتساف
 لوا ب اوكل الرتسالا نعب اوجرعزعىورملاواوف دوف وعلا
 ارت اوج دلوع ذب ادسنس ارجل داخل
 - «ذانلقاؤاو اوت هدارم اوثرعملا هجار ءاوكد ل وه غريعلاو
  ى كرزلا هاك جاي |هدارمو هاذا ةراشا كل ةلوضلوفا
 ايماكف ولون لووارشفلا داوم ماكي هنأ لاق هلوهداغلاو
 طرشي زولو لودرحوم ار صرشملا «اوذو مزوموبجمرالا تنس
 ا اا اناا
 ا 4.ورطا زرع كر اطالا )طل ا رنع «نككملا نمار
 طا رلارلف | ىزرحل نعول هو نكملا ىلارظ ان ل يطشلا دنع

100 : 
 رشملا نالؤ الا هوّمح مزلب لو ىرب رتل اغأأ بوعو
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 ف بروما حاصر ن ل فما( اة صحت عا ربسعبن ورمل
 ذرؤي نازكعد بز ا نعل اعين اظلاو ماها بيزهشلا ٠
 لوو بجاولا داهم ضرال ا جرحا ب طكءاون العلا متن كملي اذ
 . ةسسشو نأ ىرشمل ملوث وح ال اكبجاولا نع لاه ناىملوالا
 موق املا اعؤازلاالطا 1كماعلا كلم اذل ةنيفخيرشعلا
 راوف : بجاولاىلا جار ن اكدأوف تملا لوف | نضلو | ناكأرشع
 ى أو حم ملوث ىلا هدراذل ن | دايب و ملوث ىرشملا بجاوأأ رف أمت
 وت بجو ان «”موملا هرب لاذادال كف لوا( سلا اذه

 0 ار

: 
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 ءأمتلا| فس ا ةنوملا نس درك امويعين | ىلوالافرشمل اضغن (نافاطمن ١

 تل | ”كعو :ياهتلا بحاصوه):اذلا لوقا باوطلو روف لان اك وأوق
 ركزب انثكأ ارب نأ ذ دوكذ ازوكل اوي ن اراض نع باح
 لوواكازكت يارا لا4 ىال باولو ل وقرب اظنداو ون نعرشسلا|
 امعةيجارالازو ارا داهطاطتخاب اهرشعطيس ٌبرشمامرالا نا

 قل كلذ نإ ادالذا ثول ماء ضف روإو تبر اغاوراوتاوشا

 هبلعهروا نشل اب .طبقرهل لم :ماه ذب نا ىَرن لل هرك ا ماع
 ن اموو هلو غن اكرتح انوكاموإوف ليه | ةيرتسفازطرالا +نوكم لوا
 لزوج د لادصلا ف زوجزن باب اعاساودارشاا
 0 ا و مع اءامز اكون

 ماركه اىلااو داو لو ناكوافرإوند احرف مووأوو3ن كف ,أونذ

 صوأمأ ملوث ها داش نأ ّقيلط وه مل وأنا ءاشْن اوه انف لوف
 لوقا ءاباؤلاراذحال ىا نم ذ انيكسو الان لوففل فلا لوالا
 ريف نوكل. نكمل نش اككفص ةرفما ذ كلف هلق نوكو زول
 نال لاه ن اماظلال م ةاواسم اوت يشل ن ال عوق !ماتين

 لي أر اوكي ساطتاسلاورلوق ل! هذلوما وأب بيجاو لوم ما نئشلا
 حس اذ ارعول ونملا ىز المنا هب, طقس ب حجو ( ىفاثلا لعرب
 نوب | وث ءلاودأ دهرا "نلوم ا لسة غماشلان باولو ماسالا اع

 تاما ابزاغاو اكأذا!//هلوث لا ل دو انو لون ناكاكن اق دصلا نع
 هلوث مالكطيواتلا انزعؤن ملا ىرزيملائفلا ف ةقرصلا طال نمر
 ةيساعم مالا تامة راشلا سوس ال نلا# لوقا نوركعورحا مو

 تاوح الل ماللا زري ءذاضالا نال وف نم ب اوجاطبا كلذ ناب اوحو
 ٠ ماثهزؤإ رك ماللاذاعمرحا ناعم وق اربكقلا ”ىوطصوم نو



 قو لو هلولاو طاع ذ )سم لوف اج النعت لو
 اجار ىرانغا نم طيريرعلا ورطاو ىذىلا ةاكرلا هفرين ا ذوحجتا
 2 قدون اكلازاو © ارعاعؤتل ااعلدي ال اره وق العال مئلسلا
 قتل وف ىرولت هزلوملا مرو احلا لا مهلسلاو ةولصك لعمر زارا
 ١ دارا لاني ناباضبا ب احن از وكت لوقا أوبر وناب بجاد
 ٠ واااو بمزعو لموسوعة أق ام ١ نييلئواللان الى ثريلو لص نيل لاء ازنن نو دوما فلل بالا
 - لاشراوفل نم اسل او ول ق لمانفدب نايدالا|هأم وكوتيصكه دار
 مال ظن د دلو نوما نوس ]هزه وادأ ساركاهساغا
 | ...اهكنايد) الحا اعاوورش راو ذاملك/وفؤمب لوف ريتا نإ
 لادا ديك لوف نيلسلا م ةافم امو ملا مع زلال ارم اول وذ كاكم اوه انءاقلا لوف أ هام ام هفديالد وت
 ةلضموةررصاعا سلا ةنوددا ن اف اسم لوما كيقلا نو د هاو لل
 لكلا مل لص و لوق هيلا ذيج كويؤفلا نم م اككمتقرصلا
 هلو اكلت اعزضامل امال لدنالب | 2| ماللا كارب فاعلا
 .لوف :طانزحو او دع ممل نروكبل نوع لأ هطقتل اف ىلع
 ةيسلاوداسبإا لاح وذ ب زول اونباو تولل اول | نرعاشلا
 . متاهؤللءةريالوولوف اهر اسعو ةارلار اس احا لوقا
 لقتلازرجتازكو ءاج الامر ايزل غلا وحتباشلا ةلاقرأوقا
 نطع يو! مول اوعورحلا لاف تن | تانمل ا وان غا رك وفلل
 دارملا نو( لعد اولوف اعاذولتسس نوكين ماظلاو ثاهؤباع
 ( طم نروكد ل.ل | خت اهؤن ول فدي الو رلوف 2 اح ؤينم
 - هنلعاماوركذ نايبالإ اعلا مد اوقف يلعاولغ

 ماهوب واع

 اهلا

 ......بنل “زيا
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 لاهو دوف ماعلا نال ان اهات اماوأمأ هاب ايف اه ؤيولو نزع

 نب ماكس لا لمنزل ءاعوي ند لان
 نال نبل ملا ز وجي وكب باها عنخ عدده وزمداللا

 تبح م هزيرالو م ىلا هددانمزدارك اهئ ”قدرصلا :هرح 1
 بضولاو ممالس| لبو يراها مالسلاو ةولصقا لع دريل
 فوه صملالاك ىزت | هوبا يخت مفولاودارانصرس ناك

 ىلا بتنا وانازةك لوفانامردعئ ان اع لان وبس
 دالوسر لومن اكور الذ مولاوماماو صم لاق اقرا ادهن مشاه
 الدو لوو انالومش اال لانه قرصل الكا هلاس لك لعمسا لص
 ىلوم مرح هيرشي سبل ماظملاوةواصك' يلع الوعر مرحذ | مهلكظلا

 م لكما ريعب داب نا الاه در وم اعرنقيف الاول ذرماكه دع
 اولنتْن الوب ١ونص ن وكت اهئ نم هريخو ”يرك | هضل ريعلا
 كوالا لودااوئفم نظن اجر ىلا ةاكزل اوند| ذاو صملا ل اق ن الثا
 جبل قا صرزل ىلا زرصنت ,ةدصلائاطم نالوا إ ماعم دن
 نعال( ةقريصال مهلسل او ةواصك يلع وقل لال حرس ال | صملا س
 /اراشنلا ركام روأف عملا لجرطفلا ”ةرص.ب وجو مدعلع وغرف
 دارجر اشر دعو هولا نالو صخال اقر الدتسراركت متي م
 12 نال ما ولل نب ألا باو ربا ذطتلا كيلو ا.طتلا نود
 ىلا ىزتن رإ وفامات م دوم ارانحالا نقيقح اع ئق وبرام نا
 ] امو لوف نباصأ ني مدمج 21 فير لوا لوها عا ماج
 هذ او رضلاب دار ناا(ثجك نر فا,ريمن عل العؤ دفنلا
 لوو مسالا هلوذ نمملاذ نم مخ ماوه حلا ةيلبصتتل احس
 اهّيحرو امال .م دا وفرنلا "قرص بأ قانمسل اوهلع افلا



 لملء ملسلاو ةولضك هعمل زنا رافض طول نال لوا
 :مورانرحاب ل[ تسي ال: يضلا ناف ذك د لوم أ قعر طن عن اا
 . اضدةاكلل اقرصلاب هاري نازوكال خلوا له او اعيبدزلا
  قلاثن با ااعاماو هأوق غر اشلا نم هرطصرف م زمراعلل
 "  لطعا اماضذ ازكاساطغ ريفاما و هلا كي لعام هزحا

 . لواط ركاد ]وسر زطؤ هررصر | ب وحول ٌقنيام ويل وما
 322 رع وعيال اوركدل | لح مالسل او :رلصكيلع أون لع :طفل
 نازوكل ودا ”مادصلا 1 نال مالسلاو واصل لعن نالطال موت
 قا طوزملا ةكلا ع ةقرصلابو املا رطل ثوم اسعاف
 لحد موق ةرطنلا رح ئ الخل نيبو ئيدرمر اوتللارف د ثم كراشنلا نم
 كي بيجاو روت بوجول اه رثفلازمو زب قحر وفا ةمزل مير صل ]حمد
 دووم لكلا ناانلومصملا لاق قيل لاوبستب ب اوجر وا نا نب شما
 ةالولاازكد لاي ن ا معب اللودر لام نعاباوجنوكال انهو أونا
 موف فو و بحاول ار ارؤم ف لصف روز لاةأغر اوما مرضي نوم
 دارذ كك اّبعاباد اصل اهبجو لذ نر اميضلازعص|انعاصر اقو
 لوا يندب ةدابعامةمالكت اللوق موصل | باك اع هدا دياعلا

 ةبرلاطخالوق شربل اعز ناد يعاب هيرب ةدامعموملا نوك
 ىأ انصن دب اكل !انبهدشمملابد ارا لوهاصتملا نحلسولا
 واصلا ”لسو ذوكىلا رظن ةروزطلا طع موفد وبصمة اكول | نول

 باؤتلابدإد وعول اعزن مدّملا موصلاوأ وذا ن ارطم وصلا اق
 لداشلانيدرقل سب تيكل وأ هاري ع اهلثب حو لعار هير فلو ملوث
 مز ءلوايوي بابل انهزحا ةهركذ ىزل ينل لور ورلخ هعامإ
 اجا ملا دكاسمالا مل | ”مراذم”ؤروم ن | ٌياهنلا بحاص هركو ام

 بيبي ٠ . بيه

 يو

 دهرتلا



 ثيبنبل نميهدب ال ماسال المن ن اف بقل | عمو فوم نرتلا
 ىو بجاولاو ئمؤلا زد ريراورلوه )مان يبا هاكر ى بل ارممتو
 لاتزال ورقم نيب مصوهو لوم انهزم طعؤورملارو زحل لك
 يا داعت جءاعالل ضرس للم أ ءروزت اوولو ىلا اوتلو ملا
 ايجاوروزمملان اكلم نافماهلانالات بورجو محك زا و هدنع

 فصل إو ماعز ار بمجأ «روزا |ونويلو ىلا أول دوس نأ ل 0
 .ةوايصملا :داوكب جاووسحنسويل ايو ةيصيل ا رزلارضضز اذ 0

 ٠:1 وسامح |: فل وعتوعذك
 دولا موزل مورس انركو اعرطعرف د وجو ارئش ةاواملاةيالاكي
 الكت و اظنازه اعمربولال بجاو هضحمر هزل افوكميذ
 اضم موصول هبادبلا بحاصلا وت يبا حاصر وفن باص الإ
 ضو ناريظإ ( كارد اع ضب امرنع اع ةراؤكلا رو ومملا مومو
 لصلاوذ اعوبلا طيملا ني سلا ب اكفدونن ااه دال اعماجالا
 ةاملا ناوحمامإ)/ىلاارظن مالم بجاول او ضل نيب قرف
 ىارن ارمولا ةراصرمب تياوفل تو رعسلا ةواصرمن ىؤ ال ةروذنلا
 - لعرب مهول اعلا زمر ناو الا نكلوف نارك اميري
 نا ضمر ةربؤل اديك« داشلا م ببسلااز امو |و ملوث ىفنحبأم
 ظ ل ةماوذا منقوريس ازور لوادي تانل
 لوا هاابجأو نركديمل انمن اك اورلوفنيديملا ةولص كد
 هريعو علوا اكيلعاوضلام كيمو رم اله اهيا ناد افكلا
 ةمالا ريل رو | ما ئبجاو هر ائكلا موصز | ةياقولا يك

 لعايلو ف ايعضو وا اينيلكت كلان امو ىلاهل هماوه مال نأ
 هن ئموبل اعرزيلا الن اكرن!لارعلا ال ابسديمل ازين



 "ل6 ن اوه طلع لعاومج | امولعبجاول او لصون نيب قل مسبجاو
 - مسةبجاول اوت لوب هنو ناواعوزمؤلاون(علةو يلب هو
 اقرب اال وخداعزةمل |" الد لوما |مرعاع] دؤتسلا نا
 مايبي داراو للفظ ذات اوزعبطلو نزواسملا وزر زغ
 هنا ايم وبل نص ن ال ثكوف لوف: !!نهرمل هركد ام ةيبلا
 تاي موصلانمبزعلا ازهو ماوه هركقامدمد]ملان |ظاإإ جنش
 نايببا ب اغؤيب لوثا هورنلا نعسذ ازكراوت ل مانيلف وا بنل | ئاطم
  قكعقلتئادر ازه وِ الفنا اك وف لا موص مون نالو صل لاث
 ناانلو هلوث كئام اعاننلاكرو مزلبال فاشل بعزم لعد ئلتحم
 أم وظبال لوف |ءادنيبلا ٌةماقا موملاٌوجف نوخولجال ىرل ازا
 (م وص نيب ىردلا د اونا :اخحال مارق كس نع با وج هركذ
 لوتلا لوقا بو: لوين اب لوق نيام اعاضفلا موصو ناضمر
 دي الوثلاعيام ب دارب ناز وحك هبل و مزالمويل
 ظ 2قر دابتملا ن ايريمحتن| لوهأ ها< وجاب ىداتيدؤ لكمال ملوف
 ؤ رو ناككو ئج ةزداكع دانتي | «اقل از. ماا
 ,بجاوزعنييعل | موب عر امد دانل ا ىوؤلوأ نأ ىربال اكل نك
 0 دالطإاعم ذ ئكررفلا |زهو هرن نعانوايرحا
 تكفون ةرورع موصلا مدون كلون ةيبل ا ءارهال لوفأ فصلا
 اوصإاىا لوقا حاضمدإ[موصالف ملوث اك وم |صمل نيل ناك
 هركذاءاماذ ثحرم لون |(كللا فد موف ؤ اضم او زحاع ن اضنر
 ليال مخ صخباع حولا رييشل نص نقول + عورتملا موصل انف
 لاق عونم لوف |. ونعم اباه شح ابل اًيرحوتما نال ملول

 .. لوقا نوشملاو ساتلا ميلاف لاخلا قلن اردانلل غيوم
 لاق



 ىال ئئالثل اليل بيان | فانل نا هاست ف ءاملا نئاراف
 ناكل اول ارد نيئمل او مساتل ا يئارول م ةيع هولا موبلا
 ى انا الام مدان تكن رفو م ! نان الاكسل اليل هْبسورأ
 لَو وعلا مون وموص الو صحا لاذ ةداعل وهاك وعل لش

 نرمارحلب ككل | فو وزنك 4 شو قلل |ةمالعلا مامالا(لاق ]

 نسلوانا ىلا هش ناسس الهدا ناضسرلاله هنن اهأ
 لاله غب ما ذاذ تكٍيو قا نايس مونزحاوا اضع
 . دحا روم جومالذ ف ىكلا ءاجرتف عا ذ او كالفن اضم
 هتك ناش اله ئاذاباوعو نابمش ل الهدار هدا نيدسأ
 مارق !مانلذ ننال | ئيليللا ف ككل نقضي زم ئيالتلاةلب
 كلي رف ل ”وبص ماصنإل/] انضال وون باوجإ و هأ ها ىرل انعم
 ىزل|ىنل | ةئيقحو اس ني لوقأ نظلا »أ تين ن | نوما ةقيعح
 متي هرعودمب أد اما لاطلو بجأولاىدويزأ كف اعمض عتب
 2ادنأ ضاعف عشامو لود أها دوجو تنجب فانه اماورأوث

 اركاتز اناا باهضة وف مانو لف ب اكلها دنسلا ماؤلتسامروب لوشن لعئالواامالعال لوف هادا نا لاهلا» ٠
 الاضمر م ونجل م رونلاصلال انك لوفازحا ث رخل موكلوايت

 نمنوكياغا قلااغم وتلا نال يارا 2 شف عزل (انلاذ لوف
 نلف اف لك ويعمم نيبال الو ميل اورق | مرت نوبت ل ارك
 مولتلق مكلزك دام اذ .تباث عطا د يم ول وا موب رعصت ةريافىا
 هنا تورط ناو اناا
 هللا اف )تلال :رسنجزم نوكيا عا لوقو | مثونلا انهم
 لا ووحأ هرشمومل اناسواو قرص موك ىدب ابي اوقف ىلا



 قاءاسلاسررلاغ نيل طمأن, ع اعاعونص اضم تي "لقتل و
 اا تكسو يطال واروع
 تامين از وجيد لوقا. ها قيموددا امون ناب ملي مزفتل |قالطا رمت
 . تاكل لمل ئنسراوف نم هتاولاوره كسور دامو مزتلاره إمتحان
 اذلازإ مبا ءاناؤءانرهاتدفر هدا ماوعز 6و موب ظ
 ىلأ مولئلامزماعل | منرإ وو هدا ااحد دي طنطس انت داس
 - ناوين ازا صنخلاو قوام لعرتم لوا لاوزلاتقو
 بز باكا ةامد للان وين اذوجيدراهيلا فض لوني
 ناض// لالععار نمو صملال اف ئاضملا ؤزحاعلاوزلاّنقو
 مامإلادروهوحو لالخلاىاد اذا عيطسلا ذو اهل لاث لوقا
 هيلع وصلا بوعووماورالانك ادمن ن مفحنا] اقرت داب
 لاذ تلذاطاّبحا برنل العز وجوعو موهيزنااورلامئاو
 م هاظب ومولا هتمرود موصل عطونا ةوررلع ىحتزقلاو
 . رهاثلا اد قراول بوحولا كما نعداتحماو] وفن نورنا
 ايحالالع ب وجو ان ال هاومو صقن لورلع موصل بوحول حف
 داطاورو ناندحتد لوفاة ارم مالوارقيلهو راق
 ظ لير داشدر الان |انلدولوث اورااماظؤالخرهد

 "جاداهانولو ئربع لوقا“ ها فان طلغلا -قوهو عرش
 . 2 نقد اتلا/اهجاراعدرب هلوتؤريغلاو طلفلا »ف وف :ئزلا
 تا ةول وراء جارد او دان ديرو
 اسر اذ نبانحإم اكتم ارومملا عاب ل | طاطا ور وزولا
 ىرولخ ءالا وسن ططاخلو مز اذ دع دوك باجل لاك
 ملل اذان وب لف اكودانلاوحورنلا موب ناكل وف تلا

 دلل ظ



 ظ

 لالرتسإارخالا ملول وفا ءنيورلاوموصمراسكاو ةولاعك لعااوقل ٠ ١
 ايبا لع وجو اال أوف عيلفرسلا كرين غلاف هوق
 و مالكو ةولصل الع رل ضنالع ورلوث هأر هنا. نشا الوعل
 - لوتعمونع تانايكرلاؤئسافلا نال مماان مف لوو أ نررطفت مون
 وسم الوتد انعاموعاعل ريامايلملا يبل ذاماوي رسل بتل قأ
 نيبؤفالوملالاةئرزو ل واذلا صلا طائش ثيحسوووفمأتف 0

 فالتخاا ةربعإوزنكلا لات ل لرملا«زاخزمدرضورمملالهأ
 أمن ن وطال م ناكر الرس نادسالاومكسعلزلالاقولاطملا

 لن و ٍلعم صوم لوسرانرما|زكهد/ فلل ريع |

 تذيا/دحا ووو سولو ةداَل الب ث | هنا سولف باوج
 ةنمو الان ا 2 مو هامل واقل |لعاضفلا ب اوحدةدارعب ظ

 ةورلا ناطبنانامم اوموصرإ وذ باطخل موعنالنخ الر |نعا مدع
 ادوصر| وفى رصيد هورل اس |ق رصل موف ةروربو هنيئا لوقف
 ان جاو اوزلا والك سوجولا تيفكقل موق نئ بولا
 ممداوراشل نم باطن هاوس ناطمب بوجولا موعّواعت تب
 نأ ببجاو راو ةراوكا واضتل ايبحوب ام بإب إم انفو ىرن العا
 ”لاجك الاوان ىلا ولف )تو داود ثكن لوف |ةلالد بانكأ ذ
 لوا موبي الذ ىر انخابوببإ نايشلاو هاون ثكزم لونا ماعإ/افننا
 45 لوا ايعلازه جف: انك لما او كو
 امال ملا لاف يكس | لومعس ناسي يعل هجرم ناس نسل
 «٠ رظنويف ةاوزنلا نالاث لوا فئسوا هجرت وا اذإانمالا
 هنعز زئحا| | ناكمايإاءولو فوس الو ةئج» دزعز والذ هنأت
 كيرالا طيتلاناانلوملالاد)ماتءدروسارظظأن احلل ملا



 ظ هدول ولو هير نأتي ن اغلا لاذ”
 بامناوامحلاع ان الفلان وككذ انس أ سيال ونال ناسال امدان
 لالجاساناقتساو بالامر عاقتساترانيإ نو اوف هر
 | ا كومان كا مشو ا زم
 / داش ارول الامل نوكيا و م دلل اوهو ؛ول|ئد) اونتسا
 ١ كويل ازجؤ هنو 1ك لاف لدا ةئبانلا فصلا امكررتس ا مما لاف
 والقال معامل ١ 5لسلاو ال كان
 طاسخإ بكامل اشغالا ذات اهسلاب ىدرزب ىرلا رطب وتعب نا
 قالا مرعزع ب اوملإب نامل لوف ا هنع اغا باواذ اوفيس اك
 , .امقلاقمقالاةراركلا مزلااماسو ٍلعردرلصؤل نال وا يزمانن
 نييسرطل م هاوز ام تارب كبح مالكا ذ لوو هياقولا نص كيس

 مهنا موصد سفن الوإخداوا ءاملانذ | ةرظهاواو صملا] اةالخاع ---
 لولو ساعموبا| ملا لاق ْترطلعباوملا اذ لوما ةروزلاو زول |
 ننال اة موصيةاروناع وذو نع معينا اا
 يطل نوككار وتساعم وب نرحل ارظاو املا ماقا وعدت ال
 إو موصل ذ عاود ورملادارزخا ل الها امج شبا نرتت
 ةوسوتلاو )غلا ؤىوضوم ثيداحا اوورو لاذ كو و
 دقيق تاقثلاهاور دعسوتلا يرحذ الفاو ورم ادثل ايعل اع
 قارفلانالؤ.لاناملعاو درمروو يعن نادل اذاهيزياتلا اه
 . ة0[/لوفاءانخإ م ةراللاو صل ا لاق قرطزموسوتلا بحر يخ
 لص هماقم فام لعد ارز اوم ن وسما ناذزضاورلاذ لكك
 ٠١ بسال وها بسلا يملا هزه و ملالاق اضرب ناكنسو
 57 ظ . راطفنا//دومالاو كلون وجواب سالهب نايت وهو اضقلا بوح



 انهو لمانفردكملو ثزحيلف ترك طوتنم اوفا ن امّمجالو هلوثملا
 نسالكأل ماما نيالا ها غافلا لاب ربتميوه صل ا لاق باوحلا
 دأوأاو ملف ءازنل || لاريزعل اىلا ماجر اوخال اورتن | ضم اوزماهل
 او يردلا ٍلعجالرلولا نؤمن ماها ىرنالا الص ىلع بوصوال
 مل وقبول انه انما انك نا زم دلجا لغم وجول امدح |كيلع
 نك ئعاضنت لو كل ةرفلاناؤعب لق | نعاضتب لوهلاملعبجي
 قاحلال لوط د هراوجن اذ ةر داصم ولدي لوق | موصلا لع تام
 .ةاولاويلا !'ما 1! وسملاورأ ف ىلاور لخزان قطاكولاب
 راجل نسا نولي قحيركلا بالا نالوانض نيريبلرب تل ازه ع
 شف ءازنلا | ن"ىركلا يهل وانمالاف لوتس ملل  ماغاريعال أت
 لولا وهو ملاحاعذ ال ازيا قي فيك تا ءلاحاع نافل انكبا
 ضار ارسا”ديإ حل طن ن ال مل لاقريسسنملا ار هدا وانتا دوفيطب نيل
 نيل اطيب رفل بج ال ذاد يمال ع وحن وفيطب داع لوف ناث لوقا

 للرد ناصر ويعطى ا اراه ماس اىواذاو صلال اقرماسلاو ٠
 كح يلف! مان ابب داكانرنع واود و اداضورف ناك او هلوت
 الليل نب دل ف اغؤ ولت لأنا ملطصلا نسما هانمس ندوه
 ناكوأ بل انال واو ناصمروجعو ىلوأل ا «لمملا ناب بجاد هلوثف
 لاوس موصلا هو راك اكوأ بسلا نال ودا لاوس ف موصلا هواك
 ةنوحوزعسب لىراان ىجلاو هإو بسلا عم رقيب البسل نال لوفأ
 راما لعيجيزا وراظاع مالم لوما ءاكم ومضر عمن ديس ثوزلا
 /وماّتلف مضل غلب زل ولا انو راكموصويلا يتسن ذلساكدلا
 لمان ان/واصال فصلا لو ذيب وجوال 'لهالا ناب باحا

 للا ملكؤف قولت رب موكا باب ذمب و رصاكب اكس الو باجيالل ٠



 لاخي وها ه١ مدمني ل ثمل | ١ بوعولا ن الصاخلو ,اوتخيالا مما
 ارو اشأ لاو ل طقسا بجو ا زان مزه امها
 امجنم ناكر اد اول واد لَ ةراش |لارجو لس ثْؤأ ها ىورماوه
 يانريطوص نمو ىلا! وانلا|زهرعزمز قال وتسع ال لوف نا

 ١ لزلا)"ىؤل م موصلاو ران نعوصا ناو ءاجلا غلاق لوا موصلل
 7 عون نال همزلت اضافسوىانعو لعذر انل لفك

 ةواصكا لعداونهاظن | امللو رطنلاب هنيانجئ لكن 2 موصلا
 هدا باص دوك نبل |نم مايصلا مم الأ ماصال ءالسلاو
 0 ايطتساماردو زي شؤم ةصاشإعلا كو ناوثرطافةينلا
 | هاوؤهاظركا مزال علا بدنبا د اج طر كت اهلا
 0 فصو 4ث ىّرن ا يال كامو ثنا مالسلاو ةولصلا يلع

 ةلّيملا رهو تاركا ةليسمئم قفل اد دزه تدور ارهاظاع
 تيفو لوقا ئلاخل ونا هانا خا وفلل كاهتسالانالءأوي
 ا ازيا ءاطخ ىلا للفنان يوتك لا ناك
 طال تواازهنال لة مصزم ]عا طا اكمد ارم نواينا
 ١ لضلاكصملا لاق تقولاىلاجار واود طريغلاغى/ لوف رطل
 مسوإ رف ظدباوحو هزيعو انل ططصخلا نات لوا ايطخم وا ارهتم
 َ ”ءانطل نالمصملا ل فنكو لوا جالا مدعو اضَقلا موزل لعلالد

 ' ةيانجوحؤنل الاول ن ادعبب ال هن اذ !ءانفهدوحوب نزول ٌةرصات
 1 وول عبس كتبنا كو ”يانجوه مم اهنا ىزلاو داطفالا

  لاوتتلا اعاينمملا مهلك ويوا ٌكيايانلل نم الضللالتفلا
 2 هالاو اورق وم لوو ثبحو شار وزع تن |ذاو لو

 انقل كلاب لوز البلا وريل اكتر اهنلااًمتيتمن اك



 محو لوزيلل ئييبلاو هاف داب اث ىازش اب طاش لوو الواد

 لبللا ماشي راهم ءابلا لوو اليس ا مايقي ويعلو ىو نيئبلا
 _ تباؤئكلاق لسمروف | ماجا ازكو دست لو صئلاو ءاون ةبببسللا
 اخد ابن ولاتلاو زب احلا تلكم ولعل اهدي انك زعل |نباعنسشل
 هنأب بيجا لوف ”ماجطل اذه ك(ذن ا مصإلاو هوكعدرضمل | اوضح ارطقن
 داوتل ماجر اطف اب اجواياقلا لولا ها ناصوهو حا ملسلاوةواصكي لع 2

 لوسر حاد نااذيباراهسرب نعووراجبئياوتس وضعوا يرجح
 بأصل تحي اور |نرمض كلا رجؤن اص مرج وهد لك لعدم وص هنا

 شا اتباغاذان مجاحن كرمي ناكا شب رحوورومو سابعنبادياثو .
 الزم راع اذ يزول واكس ن اءاور |ماعإدلا حا

 "دمع اوءاوثىا ب رحل ئل.نأو:لوث هحاف :ءارونب امم ءايصقتا | ماتو
 ىاراوفىلا نم مارؤمد ءلوق ثرالملا جار هريعاورلوف ةرينعلا لود
 فران مزه باوحا و ةيشلا اقتنا ةرازكأ يوفر ظن ف ةرطن
 ءافتنال ةداوكلا بحرلب وأث فرعر ائس لءواث قرع ناو هلوفدرطسا

 يتونل لأ هارب اوج هروب نعول او لون ضن لعربجون اذ اضف قرشا
 مصاص ونزول وا ها !«اكانرتو ملوقزو ايدل نامما باحر ب نع
 شال لوا هنيمل هبضتشي هال لاعو بو زك(مابااهان مود كورلا
 وراعابملاهره لوت | لاهيو ب شوك مايا اضاف ملا لاق دل عوضصوم
 مزمل ومار 'زرل سب ىزرلل [يككرعرصي الو مأ ا لاق هلها ]جلا عالم
 ةواصانوك ف رسام نال ونزل يكرم وكل فيكك عوز اع
 مطخول نرغب اذه ماجلان اًمالعلا لاق لوم اها امك لوف لاح
 لانو | ب اوملا ةئلطم باومجلو اهواضق بجتال ةريجسل دعب
 ردن لعوكيب مل مالسكو ةواصل العوز اب ببجا موف ىاقتعالا باب



 ا رات والنم ةار لاس ل ا ةارلل ضع قحيؤفنل نال مما لاقريعبلا ٠

 ٠ قلازرلا ردك بجو ادا/طزن امج أما بوجول ام مرا 1

 مزال ايكون اذ نك فنا انا عا .: 11 هدرا نقي لافروف
 لا ذاب وازع جاد يمناك دا 1 ا د امان وكيكز اولا علقت ربا لا اتالرافالا
 1 يلا ملل هاهنا ازهةرياف لوقا اًئامز وكام تاجيل "ملا !انموعلاازحزم نكتملاوفح نيك مانن لوو وزو لات 27 ناراصلالاوةروزوغزمو ا لودااه لفشوو سلا لاق مات 4 0 رك | ماحالا ولايزوعليوزلأ ظ اناكو اكسال الزي دلال ةويزسنع كاس نأ
 ناوام نأ طعم هاما نم :نابانعا ب اين ا زوجو ل ماجن احاسمل
 العوامل اذ هك ردم ناهيشلا نار لوو أ أرحم
 ا هد طم وزهوهو كو عراق ناننز اكد | 5| موصلا لع ْإ ضذاكال دوا زعدروكلريشتل طرا يب
 - ا نالوولورروملا] ره نعالج نوكأ 0

 إ اسر ذ انو و[ موصلاب وعم
 ا كدولة تا ول وعلا
 ةدايزاكىسل ذا + را و
 0 ارش اربع رازي دف اذاج يبا
 نوكن |ولذ هوي ماكرا نم رع وفول ن أذ ةداب زاد #
 ا باور :يمرازلاب اه لاب وأ وف قالا

 لصتمىار اعازه لوقا مرماه نك ل ناو رل وب مب نخلوننا

 < مالت



 مالا رابمموإلا ةارما نحال مالك و ةولصك ل عدلوفانل ؛ مارا

 مر كب اذ نجل زامع ارح. دعي ءانسا
 زافيكل وفا هازرسلا قاههف دنع عنف لوف -! لرلابدس هزاوحلعمن |
 انلو صئالاذلماتلندعنر قامجوز جو زلاو هأذسلا ىءناعتسالا نع
 صوان ااذارصي ئاليلرلاازهل قا تبا رفلاؤح غريظنال هزل وحنا
 [ىس ملوث بث اوما لصق ارتب | |ل ناس ؤ الل ازهزماور وعل نيو عرش واف اوماواصقئارّتب اال ناس ؤالللا: وامور نلالع
 لوا هبات :زداجيرصت نال لوف رح)ء طالرب از لوا "كما لوا
 دصعل رج يعم مارحأ يعلن ويم ا ةزواجمنعوزل ا ئوالطا برايل هاط
 . كاءارحال| بوجو نالو روم فال ميكب ]رض درصدو نارا ةزواجي

 ضفا تانيا نم مارحال اوضاشل ار افو موه حو لوقأ هاودامو راو ظ

 لاانيلف كرا مفك وكن ال هدم مرقتل اذوحتل ن ائنيب لوقا
 للا هلو نيانتس انا! نوهو ملول مارحال| باب لعاناو
 نيرعورلوو | ىورال ولون ئيمطقض شن اوه)ب حض ] ّيإ لضفا
 فدحمجتل الن اريخالا لوف | وما, عوولاهلعفؤ جيجي ولا رداصلا
 الة نينزحتيرط ىلنكاياضؤ رجس اورو لو ولالا هل
 راه ؤزحر محوارع ف رمل كا طاطا نم :ضعوفوريازرلا
 امج ين كربلا جراف ىلاعت لفكر ارككلا يشن ابد |رلا ناكأوتس
 طباخلا).نينلنخى أ نيبوطنب ورب ركل ربؤب ناكو ارركما ريك

 ”لءلا|اًنز ومنملاوا اعاؤل اىلارشاضا هل اما وازه ؤ ئزطأ ب وجوأ

 اممساوي عسو صركم اوركمىلاونوإ وف نعاز | زنحا «ونلا نايل اللا
 هي لوا اغسزف ذوق تالا رشا ملك
 رك ناملا هررهن درو هزيحؤامدارل اوك اذ وام تسلا
 لاذ اولا ىاركل انسة ينل نيت ماقتسا مل لوقااكأ
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 قب أ ةهلاوربلإكرج يملا ىبل وعن وكدا امج
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 . ليلقل (/ر/ن وول املا ةجانحأ حا فصل نابل القتسالا مدعو ازولاواز احن وكل ما زيلقلا هوارما او وقل مات ىللا ٠ اح
 كظطمرلتل | لوو نكد جلا نأ يبت لاى ةيبلا صدأ هد او لو ءلوقامانلف هريعوت بزذاؤمل اره ارم !لوزامل الا ةسملاب
 ةيبلتلارا كن اوم ملوو "ول فص ةرككل ا نوكف يكتب اطئ برع
 باوملاو ىلاعن هد وعب ب اجيال ماو دا ملل لكي )يلج ةوعرل 'باحأ

 تاواص لعاب ناسل اعةرداصلا ىلا هبا ةوعرا ةباحا د لان أ ٠
 اهلاوي ئافسمى ال !ىلوالا ةفص "فلا واصل لاق انفي لجل
 نيباتلا لونا ٌميبرعوا سايس او صملا لاذاهملاىلا كرام بلع انااذ
 اهلصا ليةواصلانيبو هيب قزنلاو صملالاق ةراصل وس نركلان وكت
 ريعؤ زلال 4.اًكيالا م نافدحاوإك غالكذ امك ىا لوقا
 رمل نونا, فت لما مام اًووشلاذ مما لاق ميرعلاب يللا
 ايفل | ءرح م بسانملا ن !)//مولعو لهكوسف ءعقوشلا نوبي

 سي. -

2 
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 توك ,/بييطلل هنا نالوأ وف لوحدل اكاد صم ن وين اؤعملاذ
 "ك2 رونب ]ناب زيعلارعريستت عصملا لوهبامتلقن اف لوقا
 .  درونلا ذن سروضؤلان اذان ىدجإ ما انلث ماج نوللارلوت
 !داتيلف هتيحار ثا مولر مت ملاذا هاذ نكارلا بوقت ن | ىف
 اواايز اح ادانسان اطراف دحرد ل وتالوضحملا اب اع عاب وت
 - لاتضلبلا تكوئتحا ماعزالن اع وحلول عرف كنك
 ظ 0 ماهل با لاق لوم اطتساز !.لنساورصلا
 ور اي ري هضلار ا هشيؤج دولت حيل اوريككاد

3 



 رش يعج اعووجلا نقسرهو توصرا نوكيا )يقتل ازه#

 "حو رابعا لاقد همجيلع يسد بتب ناك اوم ابعار فن
 مررلا نناهاور لهنف م د امد |سو ,يلع ب اوصدي |لوسر تار لاق

 مدعل ريب ن للوالانرنعر لاق كاكا نيرلا ماودك !ذ ايو رككلاو
 يزن اراض ايزلازعزتك ان احمازعد جا ]ةنوريهاثملا نم ناورلا
 لاراركداّتعاب معاغأو أو زيكا هرعاعلرب ال أور ام: رككل وفن رخو

 ق*ولونملا ةراشا اورام وفد وف انه اطاتلا دال واز عم

 نالفالواهأ تكن لوف! هاورامالعل انه مخ اوه حيف لا
 الد نالف اّباث اماو لودلا نه درب ابابا ّسككور اممم ملا لاقإ
 يانا كربلا ف بوجولاعئسرفلالدورشالاع تالا
 ”ترمعا اعأذع ب اوياذ مود )انف ةريؤلاوازحانل اعرب نا ىلوال ا
 كةفرملا لاق لقا ناطيعل نما كلا زهرا نعا ملف تحي لوقا
 ني انولدالا ناببازعد اوفى وحان إلا ور ن اً هجسرعل هيو
 كابجؤلاناؤع جواوالان ايب.انه لون جو سلا ياغو لوقا وأ

 مول ارب قات الون الذ اجؤعرسو |: امو اؤعرفل اص هرم ث اؤرع
 رلاخاواوفو اق هريذ ازجنيرل زكا ينك" هركذام ضراف ىزت كش
 "و اماوعانب هج ؤحرلوف اي لوفي قافنم لعلوف لوف يلعولبق فد
 مخل الات خان ااوهاباقلا لوقا نأ كر نيحراشلا زعم ل اقرلو
 يو اوفو هركرب لولث لوف ه1 كسانم ايل هيمو وشمل! نالف
 وادا برب فقبف نقولا ىلا جوبب م صملا اق ؤونولاوسانلا

 أو

 - تقاوارلانالوالا نيجاورا تلاع جاوطاو لوا

 ! ءيلعوم لص ما لوسر نأ نيذر نب هداردعنب | ”ىلطرع جو رلا باغ

 نيس نم]ضف اهو بوجبا مولوف او ذرع مون مإيالالضفال اواسو



 ١ نس انمؤورازووما مالم (امصارب يؤ واسس نير جدا
 ١ فقول اها ود اري وج مول فرع مول ئفاوا ذا لهو ىدؤلا
 ا وجال
 ٠ والمس ا وويؤب "وجل مون 8ئقوملا لها ”رطزفل ىلاهذ هسا نأ 'احرت
 ١ انيرابيوصلاو مالا موف خائن ااوهاباقلا لواء كرعأزه ١ نيماشلا وتم لاذرأوفىرن العا ساو موعل امو به همم مو
 . هوك راشلا ,ركذاملعوتباورلا هرح وصلا جولمجمملا لوقا

 ش مو دارا شا واعد ٠
 اتم ةاعارزم اك[ محور د راؤيلاوزعفاننلا مزلباعأ دان دك . لارا لكؤفانت نكدرفع ناكناو راوتر ابضالفا مر جزع لاي 7 فاراوومغاصخ مرفت ليعرف ناو لقال
  ليلؤزاىلاودتشا مكورازواعزجنوكداوجالا عيتتلل
 ظ عار مدعم دافمذ | ملل ازه بسال ةافانمالذ ولو لوقا
 لييصتو روتين غضب وشما تافا ذا وقتنا او لوقا أ

 هذ|واوضول اب ومنم لوو وأ وبسم تل طش رلوف لكلب الماك
 لا انيبامل هاوفو لود ءاضنإ/لازكو عارسالائاجتإ/ لود هالبشل فايا فراري لونلاوزل ا مدهين | مزليالذ اس انراقرملا تلراذ نحت واصلا زاوجو قبسل 'جلاطزنو ةواصلازاوجط
 فلا اقسمز وككلوفملا ةراشاوهإب ةحبف لوقا هأوعيب نال لوف كل
 - نافياوعدبن الا وفاماو ءاللسن اكمامإلا دوف وفول «ولداذا
 نام دعس ص لوسرهللاقو وق ىلا ماسال لات هلسلاو . الملا لعب |ىوراماىلرلوو ماعالا بم ونولا ةيولدال ةلعذاك

 ةولصلا ٠



 تنو قون ملون م اهل! لوطم ماها ةولصلا,لون لو !لماعا ةولعلا

 هلوفملا ىز //هنفو قولا ك0 نوكقنازحزم مزلب اللوح ةاةولصلا
 وصلا ةواصلا دو امهد/ لاتفمعلابرذو ظعول نذل رفوروم موينانحس

 تيبوفلو هاون ابحلوفم ماما ةولصلا لف ن العار إءاننائملما
 مالكاو ةولصلا لعن ااضف هريؤل وجبال اهتث نع ةولصلا

 اليوم أ

صل أ'عارركأ مول مالسل و ةواصأ 'لعإفشر هش الؤددع
 ماض ةوا

 ذاكصاوادلوف غمطاحلا جار هريط ريل ل وق أ بس ةرظنل احن او
 الج مام باث ناكمال او ئين ود اريل اول ملام ناكل و روت هب

 لوا هاداحالا نم هريهو ل ابربج يرام تب ايزييقل و لوترطلا
 مظس ]اكل عمبالصوسا لوس نعوعيمت لان اوم ]تنل الب
 مالا نوصل لعبا ناز ب« لزول اهوزم و شا ككولد رض ذل
 بزل |! صئرل نقول نوكمالسلاو ةواصلا ءلعو|فد نف مولعملا موق

 لك دال اضلا ام واق هد ورمملا قون وكيف لع ب الوانجن اهتمي
 . كفنلااما لون ايلا زياغؤمب لقا ا الفان وشل ازعسغو لوف

 لوارنولا انو حبا نروهاه نال وو ثكش لوقا ةأل و ذالف
 لوقا مايو لعمل لاق نال ةرازقال اك ازا نكرلاب وقنم

 ماسلاو ةرامك لع فو ب ابلاغ بوع] كنف ىجبتس امرلع درب ل
 لوب ييرطاررصن ال جرف م اشنو )يل نم ةعاس فرعا نق وزع
 انهو صلال او”فرع 2 ملسلاو ةولصك ل عولو ماهو هزل اع
 .. 21/0 قلع ناو ملفا مردل لق بوجولل ةراما لي
 كلل ها ماغي نمد |مانا رطل ازهنم لعف اون

 : "ذاع دما نا ةداف ال رطل|زهضملا انل ”جاحا ذا نكرش

 لال ول طلال نم مام اعنف ئللال #إ ماخئل ديل:



 ازاككل عاطل لها لوفتن الكلوت ةاصح الب ]هن نعزا كلعاما
 بيجاو ]د اماضعرمب ل اكس وج كرما |علشبالو ءكارالااع
 لاثداذ هذ شال لوها ها مرن ةن اهسالامطورصز اول أ
 ئطلاور رملاو طك دارج نمن اكاماكت ىرل از وحب ةب الا 9
 زيك اود مال اوت ايلاك د سيسلا ادعال و زير زلاو ةرويلاو هزيم ؛
 روابلاودجرت لابو بازن ضو ا )كلاو ىلب حل ماد صوت
 ضال اوواوللاونملا ؤالخو بننلل ئ الج هن وري ا ونصعل اذ

 ريعل اوواولل اراك درعا وما وولوللاو بنحل امارعاومباو :ضفل
 2 ماءاصن اذ ةضنلاو هزل اماو ]ا ءازجا تسيل اضاذ
 كاعأ واذ علبرل امامالا كلا 2س: رزنم ووزن | امر الامان
 انخنمواابجاو دولة اونلتخاو وف هراغل ملك ام نلككذ
 رذاذئاوهو بجاو ءرف)/لعوس ول امج و ةدافلا ذو لوقأ
 لشحن, اووي انل اونعو "تس اهو طرحلا و كلام زرع أن دبع
 الهال ةجاحال لوف ءروحلط جاجا ىاو د نالو لون رن | بكس
 ا لااا ثم ال منهن اذاشلا )لوا وف وعو تي رحلا لولب مرا تنشب
 ظاشلا لف اما واونحف يانج وكمال خنوكيام نا انلو ميلا
 قلاب اقل نال ملا لاذ يك ل واوهو نيكه نانا
 |ىبشو ن هكا وتوطبل و لاق صملا لاه كرف لوقا يحاسلا
 ةلكبلوالا اعذاثل ا نطعردوارحاو نوكينبكلوو | ادحاو
 فارطلا انفو زل | تضو ناك ماوملا نب الاقل + انف تالا
 ظ رج رك كا
 هوم و مانام عدريحاتهركننا اللوع اتق دل
 * ضال .مارعل | |بوأ طل | طوع هن ال نجعل بل الدّسالا
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 نمو مزاللا مزل ا لعناكم ل اماواكت لات داون يزال مورا
 ذارأ | تقو ئتحم نيحزم | ماك ف الطا اًدلطماهيلطرج ةرورط
 "ةياكلبل نمالزعل موزي ' | ولطول واؤاوطلات تون ا]صاحلا»
 ءاوفضوتم علا هو رمي ارضا الو وفول نقد كك نانو انا
 ذآ مل | لاه اولا ةلكذطعرنا ثكمأ اهيلطمم.ةرربطزمد

 انت )ماظل رند دمع هان | |ذاوطلابال |ئاوه ٠
 لئرلاوراويوهو ونعاباوحلصي ام وليزل زبك عرش ناكثيرملا
 ىلا نا شمل ايتيببلابئاطزحتولحت ولنا ككل
 1 رذاءانيلف ةلحزح | ماك وكلا حا قنا
 صون اذل اوبل[ نوكوفنلا نأ ل فا ه١ ثفاثل اد ذاشلا
 اوف ذكر لأ هلكت انوالا ف صل لاق !ماتف نيمو زمن
 اامنابريبخن اول دا ةريافزعملبنمحرل اضف ني(
 ىامرعر ىاب داود هاون موف نخو:ولاخما موج لالدتمإلا
 وا .يكارارجتءرح رذاصلاو هوم اديان ة ل كأ
 واتم لكك مزه ناب الع مزتللا ناب | نطعزم ب اربل ام
 لك حاظف )| منرمزب ادبي هر امصالاو مزمز ان ءاثر ابعوشنو
 7 رفا تيران يال

 ثمره ىف لاجاالذا تكرم لوا اس نونو ات ةواينصن اكو .
 ةفرع## ثرللو اماتف نايل اولاد انا حكام هاور ىذلا

 ٠ هزهاتلذو كلود هحمرتضداشواليلزم”ءاس: لمين قوزنت .
 ٠ كئلابارلا فك داسلا نمي بسرت لوعأ ها هروبه مدع ةدرإبإلا
 الودع ةلاحر نآعاذ |زجاال ىاذ اص ن اضاقلا بد لم وبكت
 لو طمانذ مرولعم اعاقب | ٌبوحلا هب باحصإلا] ريس اضاد



 ' لما داونز نس لوما نامالعزومس إو كش وفا

 ناكرافي فرب وقول ادن اذ نجي وكام تير حوتجين |باوجلؤ كولا
 15 كرامتلل اوف دراهم :تاؤرقو يلب رفرع رت اؤنم لعا هاد نجل
 . قرا دعوحو راوذ !ماتيلف ها فرع إيل رحتي منيب هماولا
 ١ 8 والو نال والاو طوسل انياورزعا وف  اهكرد اذا انلقو هلوث
 مار /نوكالا رعي ناطلوزسلاوةيبلتلا ةداز هارفالاؤ نال ] ئاشلا دز لفنانات تاو زنانيلو النهد - كافكد|ةياتلاؤلاق مارحإباهمدحاوزكدارفاوأ ةرعل اداه زراعه نابل املازي 4ءانجيدازالابدارم ا يلوم ادارعالاو ظ متل نيزضاملل 5نإزتلا با طاساو فدا
 لفنان اماني اذ فاد نام اةسدح اوك 1 ' ةرلاوزاذوهاغا رد هفاولانالتخإلن كرب ضو ارفلا نم كدنع ظ اذاني وك عودوا ةحلات نار زعكورازاو |مزمرحاو ركل
 ! ديان امج هراميو // نار ' نا منالخال ارث هرحو كن
 | لضفا رحاو رطب تامكردبرا )صان |يزفالتخا ئالتخإ اره
 2 لرتساوارزحلائاذاوك نزعة يبرم اوؤضم ينيج ما
 . هدرب دارها اضفان أرؤلان أ يؤالطاو حا! مضاوم
 دن ناكر اكن اكول انهار كلب دارح لابد ارب ماظلا ن١
 - كؤنالح اولوتن ايي ل بضل دسسازاكيركوأ عاشلا وم
 ظ نات اشلا هم ادبع نالد اون لوف إن !.لعارجب وكيد امن
 1 0 كه
 مهلا لود| مارحالا زيكو ةرغل | نيب مهن اوهد نر افد
 ١ 00 0 ااا

 لواةرح 5 ظ



 ه اماقساةصنحر نكت لف دارنا دارل ابكت ف ل وش ةدح
 هولا تابشالان أمزل طاقسالا صهر لعامولناذ ثحيف]وقا
 رن هذ اما اقسام :يرعلا "ناك د ادعو رشم ”يزعلا قت
 نراذلاؤ حو عوذموت ا ويزومت ناوكناؤلايلفةرلصلا

 05و ميسم < 7
 امزعب الل الو باولل اقرت داع ن [قلاويتنتكأ
 هلم نازل لضفاللرلا ضرام لوا 1 /بروصاملاشنأف أو
 ةتشلاؤصرومامونافة رضا لفاانلاغ وكل ذالاناكلاد

 اوثامانانلا خر اصفروماماز نسل وصاخصالل ةن ةرابعحلا
 هدةىلاه هان الوارف ىو كاز دعس لوا ظفل «ازنل نأ غن
 - صلاراو ةرلاوزتوعاو لان داوووحدنازلا كل ظنك ديفا امرت
 مارحا اج بانح وك دنا هوب ازعل نأ 2 محلا ةب.انجوكذ ل
 نفوس ىرلا نم اكزل اره اطل: اول المال از يبا ةرعلا
 لة هأو ر نو ملال اذ وشلل ةرخدركد نامذ لعرجازيلو ىرشلا

 ميرفت و صلال اف انه ول ارب رقت ىلا ةجاحال لأ ةرملأنقولا
 رقطلا جو ارز |ؤاوطمب دارلان وكما يش غافت )للا لوما ا فاوع
 تسيب اكلك ْفأ هريرعم نصدحا و لكل ع وقال للم دمجا ف دحر 2
 دحأو نوكب "فأي ونوم وازن | نحب كرسمس د دببلا ن اظل امم أب مطوع ل

 لوا هارب اجيب ركن ة: دل وابل اهيستبن نكو دأوق هلو محام
 نع جارك نالطا ل ةؤ ب اكل :ئسا ةرووملا هسا نوكك
 امر مااا ”كفراص هني و هركام نوصل الهلاك
 هنالملا ]اة دل لوشمهن |اطضلاب اير لووألصال ا اعد دوب نااع
 ذازمنلو اسم ءانلاو اقل غم انما ئركة اخي هوجرل!ءؤلس



 رالف اكو |ذ !دذ اف مرعوجر تو مايا ةعبس منبع لعو غلا
 باكا ل وفا هريغي لوازم هل وم سانلا هوجرلاّْدو ]اغا نع

 0 نسكت ه هاو مايالاهزهموصغىتنلا ثدون انمإناالذ

 ١ سالو زعل بدل اوزفلا مون /زلاوهاص) لوما ءأ اعوحا جوأ
 ١ كربلا تاذواؤاروممرن وب وجو تغني سواروصتمن و
 فرس ال تاثنافرفلابز ابجاهأ هلم مزع لربل اذ ونكت نإ وأ
 «اراباض مال احرز مونرج تيا تلة ارح هيلع
 ىلع هرولا دهب نعاب وح وكال ئ اذ لو و |لوالا نعم اوملاو
 - دهم الوالال والا مو ءزوكالمن افوإ وقزسامل ا ىكذ
 ٠ هونورفان نعهذاوعمرع# مااذ اً ثلا مايادعن وازولا مول

 لرب اهارفو مرلا وهز اجو كو عير روم اوس هثرل مالا ارجو
 الصاذ هراوحن اب ب اجاؤاعسالا صنت ال ل اري إللو موصلا

  نفطءايل مق ودان لوا هورتلاا نوصل اهلصفت لوف :لربللا]
 ١ - ثرعنيد اشلاوسلاق نلف رتقل | بان مد لع مزاب ة هل هاع

 1 نطو اميطم !لعوطساو را اقل ةراز املا يود
 ١ فقولوا ةانقون يلع زحاىاررتمؤاضلا لدا امي اداب وتوت يبد ان

 ١ ملاخواولاوةرهلاوراوفو ؤجالاكو نقؤ نمد هلو ءازكو روع
 ظ هتع' هنأ مرداوزس غنيا رسول اداذ يضع زم مل اعز ما

 | طككوا هتفعصاوزسؤد الان اماوحو ئسو فاو هيف ازرع

 | ١ 6 لاقي ابا نراقلالعؤ رص نيرتلا ره وامان
 ”  باوطلد لوثزقؤللا اذهل وين | بحاول أن امو رأوقؤ هز ربل
 1 ريشتلا مزاونمويلدارااوا لونا ء هريس توه مل ا هركذامزا

 فلا زاذايشر ني الذ ها فؤلانولماو داوود اميه ةاواسلا
 ادع



 تل ورفسو ىلا 1 وماني قرد ا.ه احجالو لا ٍضوتن اه وباحي
 دقلسا ام اعد ومؤمربغزسلان | م نطبق فسىا لوقأ جم
 تنال وفا ءاهاي لين اويعزمرحاوريس خصما لاق ن أرد نع صل
 رم هاوي ذازنحال  ةديتلا زهر عئؤيوحاورتسؤ هاون! بخ
 . نيني نكورلوفدل يول رو هت | طرشو اهب ماملال ا مدعازكورلولا

 سايبلا السل عن اما ذاذأف ثكرم لوقا الا نالجإعرفلاب ٠
 فلا :ىوف لوو | صس و هاجر ريحا تحيل وف ,لعاسسةمريصب نيك
 < اهام مالا نبازو ”كئيمس و راود اهرب ملوازمزا | وماغن|هأون

 بتوحو و ممل ناإل/قاوطل روب مذوأ بكون كلا ناوطرمب نوك ظ
 الاواوطل رعب قتلا نادف لوا ثدمس ورا ض اناوطن وكب هيت
 اما انساني روسيا زؤ الان نع وس كفا
 'ّ أرحإلموب ىروحلا هدوسيب ىلا مشل ىأ ذاونالا لاق لو |زضفأ
 دارا بلي لواولرو ايووسونربل ار يلقتب مارحالا نمزضفا يلتلاب

 >/ىئ !اعتفم نوكيا مارحب (ليف هذال بقل ادار | ىرلا يلا نع
 نمل لاق ارك الا انغفاو ماعلا فايس زمام معو
 قحمللا لاق: دل الع نا ريظب تحرم لوو أ ”كسن مول اذه
 تسيدائحن ال بعنل ١ الميم اوم غاوقالا لاق لوف | يبدع
 3 ارا
 ره اذ أومباوحمام اعرب ارتب اوا "قطاع وا ةراجّس اياوس
 اللورا نعال سوا دال | مويوم نافذ اسنل | مزاي الو بوصطم نأ
 . قس قمواعم تقو ىلإ يلب مرحلا |اًكز أوج مرعو قولنا ضرامل
 نكح اصلا ازكلف أو راسولوذ اجحاوفتعواو اون كلت
 يرسم نالطف بابل انهو صملا ماك لعل ري ىزلا |مأو اهتفلا



 طار لوك لان لوف لحنا ملا لوف مائل سانا عنيا
 داوملا غاونلتخا هريستت فلا ااوّا مارلل يبل اكرعاح
 فيلكلاو ود تضاول | )ها ةفينجف ازرمف مارطل سل اىرطاح
 ظ ١ وطاوما هزه )هانم ناك لف قرعتادو مهند نونو

 7 لازم نكمل نال ءارلب ملا ىذا حزم وزو *كملا اهاروام زها نو
 نيوتنفا“ لكم نيبو هيب ساكن وكيد | ازهاع مزلب نال كف وزن 2
 بو ام تاويل نود ناك ناك أو مارطإ هلا واحؤمؤملا ٌةرم
 ”وجيا أ هل هيت بالو ق لا نكد هومز اروجحو و ل دوال
 عزنا اجانب تلا عضتملوف باكا اليف ذوب
 ىلا قفة وملعب هركو مدرب حمو زاير يل ل رس الا لقا هاد
 دو اءزواحؤمناكزبزعؤلا عا رن :صاضتحال |ماللا ناذ ني[ نل
 ىفعل دتس ارو هنرجوف *ميدل | تعجار ارو تتيكامروبو م انف مارك
 مكلفا مرعل مز شنالأو هلت لاو هلا ترككذ حول از زماظلا
 سنا لوقا 8| صنت هلو ماملالا نال هوت نكد نس نب | نصوم
 مدل تلف احح ناك |هنمنم قف ءالإلان اهل ؤفن يريح
 الذ اوي نيل ن اواواساوز اجاوسول ودل اذام مهب الورعتلا
 كرذبم هنالرظنو و ماوق لكل ها ك ادته”مرعجو ناب نمربالف

 كل( لاف ةْيايب لان | لضفلا"ذ اض الوننن اركو لأ 5
 ٠ .ذوكرماذالا ئارطن ال تك ضل رو | : لل كذرتعزعب ثوب ضن
 دغبلاللانيكركدي مو هلّوف بسام اعرتغال انلاوراعمرادلو
 .ةيفيكالوتعسو نيش اعريشالا ظفل ءلالد"”ضيكى) لوفأ نكف
 درطلاو ملف لوقمملا نمد اهديل الد د بعل ا نعىررام الد
 فارتم الا ءاجا/لوينزن|بوصالا لوو ازيتس لا مراسل

 مل
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 وتل رون هروب متفرع موب نوكي هد ل 2 لع مر [صقنم طيش 49 مذا حور ايلرلار روت لوهأ ,مارحاز احايربع مارحالا ٠ مرق ناذ ملا لاق ن احم لوقا م١ اداوم ضمبل ناك لوقا ظ
 روكرل زم نانا مطاوع ءا ازمواض ارث هع
 لوا وأمن الدلم سلا ولف ولون | هزرع عكر منال هلومؤعبلوا ا

 كيلا  ؟ةىرل ا غاَمئالاو ل والاوه مل ادارمناروبظار فرسان ٠
 دامب اطنءوصل اهمادلا/ سو مارس الاخ اناوتفم دوك
 اروبا اذاواراد "كمر فو نحت ةورلاداهصلا نب
 فال خالب هز | ب اوصل اوورمبازهو صامل لاق اىنفسريسب اراد
 ااماوزوصلا هم ابل ن اواق مامالا سد بانكلاوث هركذ أك
 تاعلالاوا ملا يارا نال

 لود اره نا ىو ارطلارك دو هنعنول) و رماحزم ب خلد وذ
 ىاصلل دو اوغم نوع ارجو سول نا لوث اعامأ و ”مميسح أ
 الوان لانلا رانا هان ادعم رك دما درصلا م سانا اول الخال زكأ] و بانك قروكرلا نأ
 كيا بارانولع ما ذ النك ده ا! مزل لس نك رفاغا ين نقوم ايرعتسم يلم نأ ومن ا يلع ازاعالل جوالفوصلا
 ازلوزعوعب مران ريب هلو نالرأ "لعل لوو امو صين ا دأوثا
 :صلا هزه )مري بلقلاو لو |: دبب صلب موولوت فكر
 هل 3 ةماككليل وا ل البلل ىلا امول هاطعاا ذأ لون مالكم لولا
 نايا ذا ماج او.إ] اف لوف ه1 اهساب مرلا بجيب شنب بيط اهنا
 لو: خووبن | ماطالاو موصلاو مرلا ئدريخي زعل اونسا
 لو| طيب لا جردجرلا نالراق بابل اهرحا وسامر يعاوعو

00 



 ناب لع الكفار |مرعءاطخم هربعوشا ةلزتعون اف دلو“

 كانل زمول هدا ولف دل وذ | طخ ارسل بلي ل نال مل لاق مالك
 اعثر 0: دعب د اةصلاوم القلاب يرسل نون ين اذد الا لآرن لاك
 0 د [لاوبشت لو ٌوابساةررصلاه دارا ملال اذ مالك فلوو |ةزماك

 و7 لكيت مولان ايلا ارا يب زل ىدوب نم طحاوع ب

 - ابلاومرصل اراجع ةداعلا قر اثلاو اطعإ هزه والجمرل | |مرم
 يضفاطوسبملا غال نل اح مالسا] از م |ينوناوم قاب نب وقم

 وو رصقزبلام لحنا مدرع واب روق |ونعع ا

 نادر نالماظئرانلااباوحول دا نيو كس ابلالا

 1 باقاف نوكاتسل ا اكماوراواموب ماو بلبن مزلب الطب
 ١ قافلانعو صملا اك ةأرعا ف كلر طنز او لنصف فال خارعتم لع
 هيل اذنالابد افلا )موصل اراك حال نهد وا مارحا فيا

 ظ

 لازلإ/م دع زرع بوو مدعو لازال انلا نم نييرفالا وجم

 0 ةالزنااذاناوفالانعكور رف ولو اقاوم اغا لك ارو
 الفصل لانجيالاكةباز ملامالك ء ان لكن وكس اع لوف
 | نافهلودوريزمقم عرملاةاما لوق| نا لازن )نوري صْخي

 . قاطلا ظلها بجاول ابره هنو لوف | ام احيا! نرتب ئطل اري
 كما ذلة اشن ا ةلماكعردلا ةيضاو كلى الممل ماكل
 , واوا اله هليل ن ال لوف نرعتسام احمق انرغلا ظنا لا "شاب

 - لالفتساؤش و لوالا” قت سؤاثلا جولاني ارمواض لما م
 لوف مصوبعرم ابع ى از ا نوككوا لكن هركذ اهءا راو اموص اك
 قب از اكالقنس هل اب كسقل ا اوحءطئاركك نم د افشسملا نأ مذ

 ىبازهو واد انزشالا اعز ونبالرحاول اوه تي وهو وُ

 اع .

 ونت



 وا[ 1١) | يلا ةجاحالف وال انجول اع اماوذ ال اول ع
 ا ناكل ا انلاولاو الازد وافر تس ننال
 للون الاب هاركالا ٌناح )جو ضيبي نامالكق اسل بانا
 م ويملا تبل اونوطبلو لات لو نلوم لاق قاطئمد لصف
 تا مورفلا ناوطوب ل ؤسام وعر بزلاؤارطوه مالا بروماما
 كلذ ضاعن نا ناوجلاو مورولا نارط ءةرابطتلا طاررسا مدعاع:لالد
 فرح وراؤلولاازهذ عّس اذا هام نلف ايل هال اول الار
 "كرولا ؤاوط نائم |..يه در ون و يعام باوجءركذ امزب كنف لوقا نيمجج 4
 .نانركد اعرض زف ةرايطل اسم مزلي لن اىلوالاف م مزلبال كرتوأ:نس
 لوطا رن ونسمع مالا ءانيودل ذ انس ايوكرازعت ع مراشل اولا قال جوال
 راقي سنع ئرذاو مالك اولها والا ذه رنيو ناوطلا ”نونسملا
 لعل لاذ وما و | ةاس لم ملوث لا ررصلا نأ وطؤاطنم و تملأ لاق
 ىف بجو | مكاز |دملا و بجاولا نيب مييوسا نموهم لس ناذ ىييرلا
 نو قنا وتاو ف «ورثلاب بتم رولا اوط اكل قر رصلا قال
 اس ئو نيب ىوسل ارباب اياب ماا[ لوس
 ءلماما هجر ناذ صملا لاَ لماَنف اذن ارم ام لع ملاوت هيدا ب احجئأب بك
 قالا رت لوراهأملاداعولو زيكا عرش لوب م١ مد ملف هون مد
 : منال ىلواازهو مرلا بجوب نم طوس كر نال امد سزلب
 ٠ رقاماعهّورصلازد بكين شي بجاولا زر ناكن او هلرلا نم بف
 رار
 زوجا وا ب وزعل امن وككال مامالا لم ”ضاال اذ دل وف صرتلا نم
 تلا ومزيفل نا مامالالعيجالذا ماماللي1ب ورعلا دهنؤيني نا
 يلا( اع مزيل الاد| همام نامز ب وزلاو هنض اذا نيب ليال ثبك



 بضدارياف ىؤلب ن | بارككأ اطظوتشمو ىت مائل الناب وزعلا لعل

 7 ردا نان كت لضال لما ]ماظل تل قدلاحاع اهنا
 ١ خاايجاولع لوا مامالا سفرلا سلوم نا رأت ط وم ربع#

 ١ مامالا سولو داعب تباث موحون الونرلا "نسل قاءاو بورفلادع
 ١ تسلا نيؤلا كوول نا ]ملون نلس ا اجطع بولا عم

 , )اذاشحكي لوف دارك هلك اذ اعل وف ثيل طقم يئتس ا
 زالوا هركذامىومكسم طعس موت غدار ن اروفاداركتلا عزب
 1 مهول اور بعتتلا دارا ام هضتموعل انك اكسا هب ازهيننكب

 ' اهتاعايض نس نوي زوجها قو ولكل ن الصاللو ىلا لاذ
 ١ دايزاذوكونامزلاب با اكل نوكأ ينل نافارا اموات
 37 هيلونا ءاءارا اهل ]+ نا باولو وتاذ اريل تيوتا
 1 كسر اك ملح (ن اح ةيذوكبالو ىرولاوه كزلا ءمنلا ]حن اذ ثح

 | نقط نيرا وجو تنوتلا ةلاوالكلازهو مل و زملو ىرعلا باب

 7 هو ةتقوم تاك عوركاولا مايا ءائ الون و موت اوما نوم
 نايتس ل وأ ها الصم نوع ازوجو روف للا اهلا ن الراو فو
 الضهر يبا صل ا ناو: يامتلا بجاصو افا ام عزم نوكي ان اشي

 ةرغا ةنقون لاح يسن ادارا ناحماد نامزلاب كاز لها تو

 لاق نهرا وزعم ا اككاب فون قبب راثلا رك املعوامب
 ٠ د عانعازع نامدلض /زي نا زض نرآقلا قاس اف ملأ لاق
 د هاليحاصاطبحرم اققإللاق لم ىزن ا زاو اربعة يلطاب خد

 '  رككلا اورجان ارو باب )عجول انهاعرج يمرل امج ذل
 ١ نفعةانطل مهام بجاو ا ذاطح باقل وىَرن |” اهل حالاو
 1 ملأ هب بجتإامحر ورز زل اريحا ءاماو ناو اوبغ قاما مارحالا

 , ع

, ٠ 

 ةريخ |0١
1 



 - ا ذآ الا 9 ه1 تارا

 انتبا ني الط 'كئهاقنب لازهلد ىدعل اعدت با يزل ذا دنع
 لنا نخجيالاكؤالنح اول نالوا اريانحمد بجاولا ناكل
 امأو بعمل عنيا اك ةءافكا كلو غاتلت محا لجان ذ زك
 اطر هو مل ةديهتلادرصل باور عل لحن اال اف يحاتلا
 شالا ووتساتلا مدوساييؤسلاذ اضم انمال لو! ةارتفانهول ٠

 قنالونب اناوناب عض ناف ول زمان مارحال الع مبانملا مدانع
 دارا ابك فال لأ الصار انكأب قاس ب بوجوإ ةروصأأ هزه
 دلال بف كوك ةوح : ئالل تف ول مرعب مم ارحا طعم بانجال دال يبجتا
 كلمارحا عانس هنا باول لاهي نال والاد اريلف نراقلا اما 0
 بجو 9 ىلازحا ءدو لوه)مانفرجأو مد مزيف ةريلاهلا ها نعل
 لاقربلاديصر العا اضف هويجيجاو دلي وادتم مدرلوف لوقا انا
 الثريصلانعةر ابك لوصوما لم | ها هرل اون نركياسربل أ ديصف مهلا
 ةراعتسا لوم ىلا اولوبحد مرعنيبىا لود ئرعلا نغني موته
 تن نازوجد||نسإ اراب انتنسم | ادوكب نازوكف لول
 هعاوتب امأ وت مالسلاو ةراصكا لع ريد ئافص ريع ىو: ىلا ها
 ميال فاك نىعدنرملا فاسو وقام ثم عر لوا حادا
 قادت ماءاش امه ول ركذي و لا ينس امل ارز كأم
 ىلا نلف ملال اذ «.وزطل دعو سشنلا اذ الا همجو نفور
 ْ ونا بلع هلال ة]/مرحوتناو يعل اواتلا
 عانق ام طم ء]'زلما د هنص حم ىاش نمو مرحرض أو ديل | ولفت
 ا اا كلاب رع كار عاد 51 |
 0 رمالان واو دؤيل امايص_كذ لدع
 ره كلذماو كا اراء سمت لاق ماقشن ! او ذزبزعمداو ثمنا
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 0 نون اشي لعن ى رن | ىرهلا ف ل لجيىأ ةىواهلا نئلاح
 ١ ماطر أو دازجاعذوطس رانك اولوفو ايرهارباصوأ ةررؤعلاح
 0 لريلزببغ ماصار مامط واو هزحاريمريطحوا ةراذكم لب
 0١ لولرملا نوكماعأا نبا لالا ايلالس املا لال ددشاف مارا
 ناكوا ال الحد رتعمرطارص اعز لهل نإ |) ١ هشاد |ملاو قافثا
 واااو لطمررصل اتس !طعمرلل و ءاواح نها ةوس أوز اذ امر
 را بجا مول, تسلا ملا بو |ارت مازحا
 ١> نطعبالاورإوفن ا ىريعدجو اون |دبجوب ال مارحإلا مينا

 ١ جرلروفملا للام دارملا لاذ نمر وتلا عبجزت هر وفعل اولا ىريسنت
 01 وصار انانشتم)اىا ( امال ريص:ربل نا دوجو و اك
 لرب ال ماثو مارحإل ب ابؤىالو د انف كا تيرحزمانور ام
 تابثالا سرضفملا لوما 7 !ةلالدلا ن العلن ناو ءاوخا لع
 نم نوك رجال لاف هئاول|بصتنل اذه عازيما بوحووه اغا
 ةلالرلا ن ]لو طملا لوو نم رحاو زكا مج وق | أ مارحال ات ارولطم
 يلع و )عهاظلا عرس إبل د11 ةراشما | نع الإ تون ناو
 - مصل نك ىرل | ار جا بجو ا) مارحإ/ر خب عما زوإلاار اذ هو
 لعيون نوم ءر حلا نوكن اب ندبالف شبل ابن
 | لا ملكم "للعلا !ءاللا كرت ل والا همت نم زال | نوكوب وو
 نال وانؤتلالرلا نوكوا لوفاربحل لإ ارظنريعل اركؤو ملوث
 - ناقدالاو لوا: لولاملاهزخإاب نا هلانلاو لوزا
 ٠ ةلوفلا قاحإ/طانم نا باوجطاف ماو لولرملا هوتيل ن لاق
 ١ كبناسشل رع تني ناز جن ملون جيرو لوقا سابنل الطي
 ١ لتقلاؤدقلا صن ااعرلوفاضباراملاقئابقلابو لوقا ءازعا
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 ههيسيا] كالا 4 ابم ناكاذ ايس ان كو ىالا ىف لم لوما و | هنم
 داعاذ اذ ن الوش انككو اوت وخيال طكم/ىل واهو اطخن وكلف
 مل هربنا انع طع)بل دل  امالوفب ناو لوف م[ باّركسوا اوم
 دباولا ئاطلو سزل اطيول ةرازكلا بوحو هب ء ارسم وعلا نوبكن ازوك

 نءامرج اعاراىل انا ايرتعر ملام لمحت قاحلاكا الرل اب كرم اك
 قاررعازمللو ملا لاو ةريبكريشراصالم وصلا ناكرب الى رتبلا ٠

 روبل ماس يل ها اسك ىرل |ن احمل ثديصلا موقلن | فسول ىاو زييبح
 و زيلع لا نكعالو هاون ايل وحاب وتل وبلاك
 . ةلئارلا ننال د ويعلا ماش م ضللا] واني ال لوف اع هل سيبلاب
 اكسو ةروصلم ءأ امد هل ول نومو ةروصت انا وبمل اب
 ا امثل ن ادوجوملا انهن الثملا لوقا 0 تايلثلا
  قدازرمازنع نا لا مىتل انصو و. انيال جامد ةسيئنلا
 ومالا غيب اك لوف ات اش مالو تل ارال ! 3 يونسملا تاذصلا
 ردم اقزلل ىراها نمملا لوا ها ءارجارلب د ارم نيعذ احا ملوش
 هل اذ ايطاو ةنيشمل ب هللا اوريشلا موك مزلي الذ ىوينلاو ىروصلا
 مماتلاب اغلا ب اجيا اعتل دابانا لق ها ىزحال ومن يد بو
 لا فزل ]هنن ذانع مفرتعاكبومنل انيعاما دا ثا ملا بع
 لاش وانلا نصب اجي انيريبأزحارمأ ايلا در هزعازتعال | دروع امرك
 ريزعل | نعلن | وذ ازحزم ل اجوعنو | رع ملوعب هنن ام لف ناف دوت
 لونملاواعاذل | نع وكاءال اطلو اونحو | ارئيم اما ازحن اذ: غ

 باو هركذ اعراصحي مل وا هأ هانعم نإب بيجادل رس الا اعم
 كر اصا ةررؤم لاحاي رعملاق أهل اعلناىلو الاولاوسلا نع
 لفاريبتلا يال دلوف هدعالوب ناطعاو م ازنلا:ظساوب ايده ٠



 | راناف لا ما ئيكطل د ايبا الد الا طك دل افنان
 ايظا توت علا ئيسزدو رمل |ولعةلالرلا ملتي | ةلالرلا مدع تلف
 0 نودب هركد اديب الو يكملا ءاجالمنيزحال تس ىرعلاذ
 | 0 هلو كذما موش الا جد اناوهلوظل ل اداشما تلقكفم لاا
 2 ناؤعماط الارباعاج منع اكاةلمملاد أصملاب لوف عما لاف
 7 عاما وتاماو ماوطلا نع بوبا قرضنلانوديرفادالا درج
 ١ تجر ووهؤشورلوث ”كع)/ذيال ىردلاو لوقف لعرو ىرعلا

 0  انسؤاونالا هركأ نكورب ملا ئرلاريصوه )ملا حاصل قا لثلا ]

 .. لص راللو زو ءلظذالام شوو اضيالاو رك تتح[ شؤلماع
 ةيطلو الظل صل ا مالسالازهغ
 7! ركل اءاورلاتفشن ال وقار ويملالملاو ةرازلاو بزؤملاد
 | 000 اىئامبا باوطلو قسد اوكرل جوالد تايشسلا 2 ةرافلا
 7١ تلا قاس اهركول نعم الذ د وبصل نم تميل اشال اهركو
 - كوف المافن لعد رب ىحاتتسس) | اظفل ترحل ؛ىبلو اهم
 7 بيلا رك لاين الو )او خالاكونجلا لعوقب ال جول ناك
 0 مصل نم اجؤن ىويشتلا ئطول ]بس عروزولا بلكت دعب
 ١" دويصلا نيويل لنا نان بيذل ارومملا كعلا نم داما نوك
 ' باولابدارلاو صلأ لاك مانلف 'نالإ نم باشتس ىلا ةجاحالت
 ةنالوستتلا نمد افنتملارعصقلا طملو لوقا يملا لكي ىدلا
 يفي اعمله او ةوامل' لعمر ركل نعد وأدوب |ىدد
  تكاولا ساو: ارك وروقملا لعلأو قسيوفلاو بروول او ل
 ' اماعواتقدر وماما ياؤلا لزم الذ لنه الوب رمل |ىربو
 ' فلاوهو تا/بإزلا عاتق زعولاوو و ثسول ونا هركك

 : لكك . :



 ىفتناسب اكو هلوقىلا مال اداوكت فو هلو متل هير نيل ع
 بالا ازع نا :ركذ نا لوف | غاضح ار ارك نوكبالذ لوث | هركك نغ
 كدت هلوثملا قساوفل اونا لودوهد اني رو تضنو نييقرو لست
 د!اومعن ل فا دا اذهل هد لهو دوف نكد نعرزمل اح اّيسو نس
 هيلا نم ننس إىل ه,انجالف لوف | دري ص يا نجلا اره نال أو
 لب فصلا مويمرانعأ مريب زعل اره بو لوفا ها نارا فدا
 تايئتسملا نجل نماسبل (وبربلاو بعلاو معمل ا لاق يصافملارباس
 ليلا ميني ءانلو ا اءاو ن ائثنلا : كل ين امحاسا ئمي لوقا
 لوا ةرحولا نتن ايتتشي نا ولو )داش هام ال هلوقن هركذ ىذلا
 اهنسدرم وي لاعككل تناذ ا اما اهني توببل اةلعت معمل اذا زول

 كونا نعم ٠ نوكالذ انعهرعبل ا ذكى هيسلاورلوت مقل فني يل
 بجوز لاقو هلوفاصي !سايلا ليضا لعل رب ازهو لوا اهؤمابا
 ؟فلراماعوم'ناورلارماظن كريز لاقامرعاظلا لوقا[ نع
 لازلاكن اع لالعاب <ابياع اهم ناذ مضل يعرم اوي السم ابلا اكو
 لوإاراوجو ةاشلا اري لعد دز |منماكد || الو ضلاو دسالاو
 داره رعن الراظي و هلو طم انفو | بداح نال ]لملف نم لج
 ىف اععصقلا نإ الد مدعذ أ باولو لوقو عشلاب اطخّل راع

 ,كسلاونالمكيلع دين مداكو اقوا مالكة صاغ اضاع كل.
 دؤاوصال زم لميا كت ابا ورلا"لوئع)ب ازكى بان اربع مالكم أد
 راسل هانا لالرتسال نأ باوملاو أوو نيمو ىكالذ بيبا دارموش
 لوا ريكي اذلاودل وة ىرلابراؤاش لوما نب لري نيكل م
 ملال ات سانلا معل 0نخارحازا | عملا ناكذ كا ةاثل ا ناكاذاو
 ءاوفبوتوصخمل وأ | افحارلبجال راشلا نم نذل دوحو هو
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 ظ فاش إعلان |ذ وجو كثنجيلو ركقيلذ مالسلاو ةواصلا لع

 8 لاه ايطلو نكمل ف نوكيىرل اعلا نم دارماو مم لاقودايقلا
 اذ مد انكي ةاملا ءازكو ا تمب نطا حريص مريب ىزل | طبل اما ]

 0 صلاة رابع ل ناذ أو مدعلاو اد وجول ان الو نيل نيسح
 ١ رطلا زووم ماس نافل وق امريول و لاك د وزملا نر اييعل ري ليلعت د
 . كارل الهرش اال ماهل امج يملا ركذ د ناكاد |اهرغا الن |
 7 كد تلا رحو ان لع مركموملا هي ذو انا ناكل

00 1 

 ش 5 قه اذ اؤب ومحل 8 |
 ا ل
 لب سلوا لنواب هعمل اسوا هريعلل
 اور كا بكرم نعاني الإ اع نس ذا
 ىلا نوم ديم لاوهالا ةىرل اذ | لوه | مل |ئدجع لوف ىلأ نع
 سيل ضربا ؤازطل يوجو ناب بجاه د لوصال ائوم و ققح
 لحيربل ذا نيع امك ا يبل |:لاحلال ا ضو لوا ها ان
 - ةولصكالعرلوف مل صملا لاق مرحللا عب ذ زل امو ميكو ح مزلل

 ١ لووادإ داصوا هرصل ملامربصلا خ مرن الكام ن أسابال ىلسلاو '

 ْ رج كا اكل هيلا امانا لات

 ةريما] امزيشوا هذاذ نمل اواعزطعد | لاهل نار نام امي ائعو

 ' «داطصا اهرلوفو دف قدما ازهر ديف (ماظ نا يكد اصلوا
 . لالقاد اطما | ذاق ءزماريفب رب رثلا مك ء لوقا م مرح جا
 مرهلااعريزطوواطعارذ ندع نلت رعب ديمو

 0 وبلا '

 ظ - ىوامطلا : ظ ظ



 فالخلا لعا قاؤولادعناف ثق لوقاركوب هرها اوس ملوقورل اىواوطلا_ ٠
 ناوشت لا داداص الءاوفرلا ثرطلازهز ا لعاو لو ملا ملكي لعدن
 فولوا ناؤز حافز عنلا همن ازعؤوطوموهلا نب نا)/ابوصض نوي
 يمال محفتبصانل |ن |!24رئلاقنو |غولاريصحرجازلا رهن لالا اوف

 ساشا وزءاطرل اجب ناد ارا ئازعرج | ةاّرت ف مدير دصما ام اهّيخا

 نيدرتبلا | وثوهاماعارحا اشبال ناو ماسكوماكجراسالعن ]شين
 قمل اا عم ولا عزيطعوم ل وهد منال رك بييلل | نمهذ ماسه نب لعرش
 وايت دجو اقفل اوابتلاجوترانكأ ب محو كقول

 لوا وأ رشلا حا وني اذ عماشملاانالضصملالاذو ايفلا ب اوجدجولاو
 10 رزعرصلا )سرثن ال عذاف مول ابوقاشلا هركذ امو الد

 عرش يلح صل طنب |) نأ همارحلب رم اؤنل ال 113 نال نيرا غس دعب
 دوقإا ماورلد !لوثا مرطلريصنموهد اصاذ ا مصملال اه طاف ةدرحجص"
 يأ رانا انلفامل هاوفو هاو كرف ونتها زك ءاونب ال | محةرمسملا

 بوبر صلاضفرن ال ف ىلا راش اضاوهو لوف| وأ هيلا نالدلو ٠
 لاعازللب وحوو هايف لاحم يملا درملا رانا كيكو روف نافرعالا
 هجو عنك لاسرأ زل هرن ةصرقلا نان الضو صم ا لاثءكله

 ةسروبطل ا ىريشم |نهس انل !هلعني امن | لمي نمو لوقا هيضيال
 . لاقاعوزم لكلا ريضنو كلم ايضا نعوم ابقالطا يني د اعلا
 ىلتخجال ماسلا و ةولصكلعد| وف لا هت وأ مران ح طحن اذ صل

 ,ى |يادكال مالسلاو ةواصك لعل ادلوتكر ضب الد امالخ
 تان ا الذل دال تعبان مقن ئرطق دالخاو هال اب طعن
 ١ دو ودنحا طر نإ لاّويإلو 4 اهلا ء سي اذا سا قيب اشملو طرا |

 هيف ناطال مرح نمزعجاهو هيب | زجرتع ا ”ب طاعذ اج أ
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 |ماايلوق طازه ماحلا ئبالاق لوف | كام اناصىرحا زيتو عملا لاق
 لاب مرا صر | لكنه زرع يم ال هذ الروصبب الذ ةفيمحيب الوفا
 هلذ ءرالارعاّف نم ءانشتس ةرورملا .ضاومو اوفا اف لوثأ فالك ةيلع رش راؤول يور امانلو رو ,لءاوض |كىونفلا اعوام ءإ ومن لل اود اعاماو هنع ب اورلاماظاع جنو |هديع باس
 زوو | منام نيل ئحل املا تلا نوم رف اسما ب هلت نوكيا
 لوف | نةروزعلا اا كل ئرل غال طفلا ف ىصنل ان | نلس خب هل زن انهئلاملانالاملو لاين اول ذ 1 تك هاني ور امانلد
 لال اين | عسطلا بيسزتلا لع هرب روتو ىرتتل انما ازهّوح
 دقو وف عرلاعنل |لوانيَي |١١ ةرورطلان امش املا رجاحى اوف“ عضال ازماعرا بعازاسوا و نكمل هل قب كل ]حال ةروزعلا
 ٠ نيزانازوجذ ازحدالا ذاكازكو لوم دل ف ةروال نا انك
 |  قزالالاحت ااذاومملا لاق هكون ليوركذ اسيل كذ نال "هانا ل فا مارحاريوب تاقيل اذواجتب والام الاقل
 ظ هز نيب زل امؤيفن اف لوو دحاو ازجامرلعت مرطل دهيم
 0 مناف مرلل زبادحأ واررص نيمرحلانم عامي عزها اذأ امو هلم
 ليصفنو نا | ب انك ذو لوف | مرلل يب مزحا نيثو صملا لافرم ظ دوو مارح لع ةيانجواه مر ذل )ماك جوز مدحاو زيفكبج
 هلو)لىلاىرش راوقوادشم لتر فص/لوف لوقا دالو أى كرش كك فص :يرثس هدصل رض ماك ف اسم ا هروب ىلع
 ١ ضفونو لوداع اكو وقام ىلا جار ٌمفصوإوث غريعلاو هوبح
 مارق ةنوصنملا ىلإ هجار اهدا غيل وفا اشاذ ”بوصتلادلوإ

 اهو ناذ كو لسن الل ااهراد لرشت لويعس ”فص زهد ٠
 0 بجأ و



 ةظوضمل اراواذا اذكو نضكلال| ناطر هنمولازول هاش اذرلا بجاو
 وابمءلا ب اك ةزيصتتل اوي ىدشن اذ |ازكو نضام بطدعب
 بلانك زكا نيبا ضن ارحل لطروب ءبوصفل ارلوبافلا
 امهالرلوف عسا مدع عل زن ال لوقا ةنونعمفل ادياوز ناثدلوث ١
 كيرسا] يوصف نابرسونم انا دابر يحس | ل وأ يع دهصل تسبإ
 ةبع ثا و صا“ بركو مم باول :صالخل ال ن !:ركمالدرلا بوعو

 زال امدنسا | بع مالكلا ىلا ركذ امل وه هد امنع هنن اذ اوطادزتتسم
 ةيبوصفم ار ب مدع ثني ال اهد وبعشم نالو هوم ماتم الع
 0 ذاع ئ ماطلا فو كلل ىلادرلا ب وجور ومش مدع مزلسإل
 ةرواحم باب يعز ءوص تسيل ازهال ا وثوعؤ وصرم اهز وشل نال
 اذاجم مارحالا ناكر ئمب ث ولاروس لوقا مارحازيعب تايقلا
 (وجرلاب ماوحتا كرا دنا ذ اهنا نس ل يأ فوك لاحرد اظاعانب كوت
 لوف ن انركذ ام افرك تف اوف هرواجوزل انا ذيمملا جونان
 هل فاصلان وك مالنسالا ذ | ثكرذ لوف ا راسل جل !سساو
 داون تس اذ ةرابصلا ساكو قل بيرت يلعو اولل زل الد الذ ئاوطلا
 بإب ةدب از اهن اهاظلا لها ةرو ززملاةولاب هلوق جو هركذ اد
 بيمعامركو ؛بانيهل عمر اًسعا داوق مارحالاىلا مارحالا ”فاضا
 قركوي اماصاد ل وأ ةرحلعب يؤ لمح مرعر اننعابو ثابانجلا
 أءردن اكو علل يم اسلا ب ارلا غو مارحالانعانهن بابل ااه

 طوير اون ىلو جول اازه)ملو ةرعلعب ا ف هبيعركرذ “اقم اهلنا ٠
 عون ناكاذ|اهاورلوو ئايسلاو ّايسلا هني هي ازال وكانا
 نحا[داىلا جوبا ذا4 وب لاق | زهنمث أوت بجأ و دضح نئرسبلام يطا جادو نج يام ناذ صو رز رحلوا لع

00 
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 ١ نازرعيلا جونلادريكربصبال اف ثكري لوا ىرحالل اظن اير اص
 وا واللا جرلاؤحن رضن )نا ادريمزنل ظنا غلا انلالداركا امض | «قرئل اوه جوزلاب دارا لاوي ن الا ضملا هني افا

 االول ةرازهركقامل اهب نامو او يصننلا اره ةراصل ارك نم يزني
 ظ اقل اوبرس دوك ااماف دلو وم اكراوجبانازياريصقتل ظفأ ةرآند
 ى١ وك ”نالإمل واسس اذ ترف لوا لامهالأ هن هدحو وقيل / ١ لاغراتنلا نال ول و اوررحا مزلبأ مرج اذا ناب لونا ريخبعزم
 هذ اماتق نزل نمل )ولعدم ا وصول اتسم :نسلاو نم
 لاغألاؤ هرحو هلوف ىو ىزملاو ارم ال ائمب نيتياعلارحارلا يازبم
 قةرانسالا مما ,ره اسومل او ل لاما رحو ها وه هى والا
 طاولا )ب ةراش للا يس | نم تسيل نافل وارظن يد لونا
 ' لاعالا وا مارحالا ءاما سملا لوف ىلا كوشرب لوف هركذ امالع | ١ ٌقالط)ماظلاو لقرب اوجم طارت اوبل ب اشاره اهم
 . ةئازاواضلاو لوا هلل نالداوف ىلا ةراش ا انيب ال هاون ابل
 7 موصلاؤ ءورتلا درج ناب بيجل نهيب يرسلا معلولا
 نر ىاكتعإلاب !.ليش جاو ليمنتلا ةدانز تدران اقل وفأ
 نيم لد اهريعو ىعل ”هاركلا نال ملا لاق حورس دبارعلا
 اوثملا ”حاحإلف دان 2 اه الع ةرثل ال امفأ انب نكح الخلا ند
 ديلان رك دن نزول وهأوا ركب كذ رو و د |ميس الل لاغالا لذ
 قلم دازمم نال اوفر ايف ىف اهسال «نانتملان وكبال / يئس
 راركا ضرب يقو ول ف ناكل اذ ئمملا ناكول هذ ان و لو اقلطم
 ١ تلقاظديتتل العلا دب مركو املعولحا ذ |لتددرلونل ةالدالت
 ا ملل, تدوم اريرعل ا مجرم لوو ةراشسالا لاو ملا لات داصحالا
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 لزاف لزم ناكماوا نفر غال ور لوف م مرحلؤ مذ روق نفوز
 لوصإلالع) ارو بل اطغم درجم ن الك لوقف عل ويلا ندرك اذ
 اعامجاب ايان داصاشو | اهطوااوسن اكداذاضتؤبلانعتضاذا
 عاب انس واذ وع ناكن اواعاج ا ىاَس ابك)ج انابيب اكد اكن اد

 تضع | ذاراةةئارهو الن وزثكال لاو م مهم ال انمزعمم افالم
 ن اكول ازه رمان اذيمنملا يلا ىرطتب أبا لضدرحم ناتفرعازه
 مل وفل نار ببجأ نأ ب و اصصلا ان املعدب مصار اال بولا

 نس ةاثلان انهو يجونابلا عما ةرابعؤ نويت وفاهأدروا ٠
 يتم ارزو رخو الذ ميسو يعل عا وف داظلاو عد لوا اع
 هيلع ال هنن لولو هلوقد ( كتل نم نامرحلا لؤي ئسلا ازهؤ لع
 نثول مرعومو ظللت نامصإ :واويلشتلا انحيالف لون 0ك
 رون)يلب قرع د اذ نم نإ ثرمحمل عاصي | مال كلا ثوب الث ةرهلا

 دارنا اعل وب ةرعبامبلثوا ف ودالباق نم لعد ةرعزز جب مي نان
 انام !مانف ةريلابال ىرهلاب جنا لاح ذ أر اصحاريزوب كإ تبأره
 د امن اؤمزملازطرع وا ةاوثملا لاق ىار ازه
 القا نالعإ رب اور ىرلا يراد صحرو هىر اول | دوجوا وجبال
 . نائل الد ير لاب نال زرع ل اىبيلو ةرلاد محلا نوكيا عا
 ئ دورغا ب اضنلاو ةرئاارسإ لان واذ صحا اعةرقلا بجو
 2! مأ صمام ن اكل لؤاو هل وف "ناش هلال ال الف ىردلا
 امى االلونملا ثمل نافاقولامرلبماوفدرابرزعارف

 رنال اهي ثلاثلاو لوز مشل يصتسب الكوم ها فاننالا ٠
 ءاواسملا لوااهكر ب اليك وموبعةرئلاهراصحإ/لاذاذأ ٠



  ىلو)/]ب الغلا اذهل جوالذ جواك داححالامزاتسمال :هراذ
 يرنزبا هوهو زماو يونا بما نوكيهشلا جون اذ لونا
 || ذاو لود| | هنقوم هذان ةولصو لون يزل دون لوك ى زوو لوي ايكون سيرعن اكو هلوث ثاوغلا باب نيه أسنا رمأو زو الا وحر ىلطاب لالا ىلع نام داب بيجا أول ءاورم
 اي اوج ةز ايل ةرلصؤ هركذ ام نكي ملاماعريفنلا نكي | نأد اه
 دصأو نوك/الذ 0| ةسقوم نوكنابب مالا ناو اوف قميالاك
 راثالا زوال امم ةبضروللا ثني الد | صم لاذ ةلقسم ةراما اف

 ال |ىاضالا*ر ال ازهو تال اعاب ةررفم أوبل ]بلع حسو
 6 0 ١ "كمااذ !امرس هبا ضرافنلا
 هدا ماني نم لع يال ال اج اثاري الزحام . ةضرامتلا ىوشلا فرم ل(لصالا نوكورمئمراقنلا وم يلا
 ماللاسلا لعن دلو عون ىأ لو |لولدملا مزلتمللدلا نع ١ . بو لوو نيل الا جار دافري أ ةأنافريع فلل عارل ارم ا أنا اعالي د جالو لوف بابل رس محو اعانعركت لذا  تارطاذ ل ف ىوعرل نب ارزعز ازنحأ لوف | ةلل ابها ريش ويلا ' ةئضارحوب ا نمدما نعرحالاو مما اذ باوطلو |صحيرتدحا سا وارولاركذ للوسلا نب ال ن ابر يدخن او لوا ءاوولا سك
 لوف وم ىرتعاو كيا نعيج هلو لن! ب نعيش لآ
 إ 0 .٠ ماعلا اق لوا هانع4 وح نم نأ ص زملا ماظ م هلوقعنلا

 بصيص نأاعارن ليسا هرهوصبلا )اذ زوصلا ماببل مرش 1 قاتلا 3



 ا

 ل نع ب طوس ٠
 يك اناو ثم نسو أو 4 ىانعؤرانتلا ف ومال نعني

 امو وفنلا باول نع ديل هع لا نع والم ناو هيعزع ينمي بام نيس

 روز د وحلا نعال ازصالا زياد رعاظ انك ذذالش مو
 ناهربلا نآد ابر مدرع الا نععباش |لاووانو الع لاق ماهل نعرك
 ركااهملاو عاطل نع شو يخرسلا لام لاو حج وحان عزت
 ناطر طل ردي لل ىدانب ال او نال لزج زع طرسإل نكو
 هراشلا لاق ون ارعالا نعةيْبلا ترجو اناد دجول ل:
 نيرحانملا مال املوتلا احمل ملال 'هيسلاث نب رل لأ
 ضرلا م طرسب ال ازيلول والا دتيصلاولجزل ةمالملا لاقو ىلا
 نو لو ىلإ ةداهتل | بحاص) اق روف ون طلو هور وماملا نع
 ظ لز هضم فير نعوع يو ادا ملا

 لوأرمالا نعول انبرع نكيالو روق داون الاوهزياقلا لوقا هات
 معز نا دانت العد رلا ماهل رج راش ادرمواو نكعال جب
 "نليسملا هزهو مما اف حو نرع) نع نب ةروصل ا هرهغ نا
 نشا ههاربغ",قيقحرومام انئم ترجو الاطالاناكالذ ةداهيشلا هزه ماليا ماولا لاق لود ارم نع ورم ”حعل ويرش
 نالو وَسحا دوجولانغببسم اركشس مرلا | زه بوجود اعرتيرعالا
 ازا زوم معلا وهور والا غبي دقت اعرحاوري تاع ٠ بكد ولك |و اع موضلاو ىرعملا نم نيرع ارحأ | عننا اره بجوم
 لاينر ورم)/ل ام نم ادوكب نا بجي ونا ل( غي نوفا ا انها م[ وثىارطن شو ماد |م ايد ووو | لعل | ازول دحأو بجوم اهلك
 ترو لايفالاو قنا هوجولا نع ب يسم ارك مرلا اره بوحو



 ) . يابا روماع ناكاذا أزيل كملف ةد انزسلاهزه مزلتا)ذ "سحر ومال ان

 ' ايرفتي لذ |روماهل تضو ةرعلا نال ل ا انام وبا هرعن»
 | ناب بيجاوزاوياءايئصلا زمر هزملا اولا يار خلل مالا
 تصل اورأل/ل امم اذوكب فيل فا راصحإلامدذالخيرلوقىل|نإرلا مد
  الفلؤا اىلمفنم نوكمال لون ىلا تيرم ناب ضع اورل ول كلذ نالخ
 ' نق ءانالوعد الانا ةئيصوبالاذامروازتعإلاازه جول
 هيف عرس ىزلا نيش. ون انانيلن ىوزحا عب اونلانافايندلا مخ
 ىيبل دارا يمان راولاو لعل نششسس ف ازهلعو لوقا هج ملو
 نايبل )/انوعصربل سو لعهد اصول اذ |عل اوشن هنن
 ثالثلا هرعزم الاب اذؤ)] در الاس |نيع باول هلت ان ماكحالا
 "هلو !ماتيلفت ايزل ابلاعالا كي رحيرظن وووحالا جاع د

 ظ لاول اقينن |رماظلا و لذا كك خر وصب ال ءازجا ييجعاملاد ظ
 ١ كرهزوجتالو صملا لاق كرزنلا باب هرحاملا يازحا حدجو
 طاضامقل ذرات ذوجبال سن ل د 51 )يكن ازؤلاو تمل او هولا
 «ارجاك زال اهلبقد بجاولل لان | ]//هازجا هرب 3 اق
 هنوكرلفاعو فينحدلاز ركب وحلا ثجزموماضتخإل د ارملاوا
 ' مدهيلعهررعو لع الؤاطاب لل اع مة ولحس ارهاوب
 ' ةازيتملا كرز ككاو فذ اول مدعئالطافا زه تف عاذ و
 لاعلاعيثي نا تا لوفاة احب وفملا جاو لون ماها ونمت
 ىلا بهلارلوف ما يمض فلا مولا نوكل نال اللاب لعد
 يا نذل 31 ند )ثان نزل[ ناره
 . اهيبيلا(مددعحوو لاقي نا ”/(ةلثم ظفاررف ن اود جو ل
 ارو وت غم لذ اعل نال بعل نال لاقابلاغ

 باوجل ظ ظ



 هلو عل ا اذ يحي ال [ممونعو مدل العسل امل هالا يكذب لاذ اهل يل ؤبوانل ازهنودبو لوف ةركدقو انهض احاول
 ثحدف لو الص اكذ ]دج الز اني احوال قافم
 لوا أ مبجاو ساكن افرضملا لاذ ان ررعربسي ال طرنلا مويزنم نال
 طعامملا لاق هر ودم باسو اولا تاكو او لاين ابشالا ناك
 - لااا موناوفق واذ ااعاداتبعارلوبملا موف اوتو اذ ةلرع
 موب اوفو |ذ | اانبعا”يارولا ظل والرحم درهسلارزص
 لوا موزتلا مو اوه م انلا نا مون دهس قاوللو كرو د ةيزتلا
 لاراعلا ناب لن وكبال ةد اهنل رهن ال طش :لّيسملا هزه ةروض

 يورث ن اكمرهب دليل كارب نيشإل/ مو اليل ازعو انكتليلرب
 نول واول اوفقووم انل اهل ثلا ةزوصو نيبرتسو همس ةروشلا ىو نو لاوحال ا سنال ة دايس ءرهثمو امان ةرفثلا
 نمملاازه اعز اوه وزنا موي نوقولا ناكو باكل نا وصلا
 ءارتلااد اكماوهو لول الدل لع انف رأي كيال تف ةكذ لع نودلز نار يمنا دانا كارب وت يتق
 يلرل عازب امارس اننا مره لاب و نمملا ارهرتتسيالن اى
 نادك ووزن اك رصتامل ءلرزضبال مدئللاذاوجن اعد غاثلا

 ! ولا موب نوفولاز والصا كرا رتل ان اكم | مدعوم ىلا 1 م
 ٠ بماي دارن اسالو بازكلا يلاراشا اكيلملا ةانكعن ناك
 سايل ة:ناف لاهل ةاسل قولا رعد الإ كد لعبا ناب الملا
 اكرم ؤلا و /ولعرتت انف اوف رجلا مولانا باول (نأ ماجا مورا مون اوفقو مز نينول ن اضوتاق مامالل روصلا
 ايكو هركبايشماع بن الهاف هكر ىلا ةرجا يرتكالوعأ ها



 اواو ريدا روان لواء ناز واكف
  ”هكاالا رص م زل |مزرتلا لود بازككا ةمركذ امدوحو
 4 هجم الو وإ م ربرط م اهللاو لوا طنا اوبال اوف لكتلا

 ١ رجم ماعلى اجاوواووبزلاو ياللى غوت لوقا ةا هين
 تسلا رزغبالن ا نيرعاشل اماولو ولوت ثحرؤ لوقا 6ث مالسالا
 هيف لوقا [ظعت نناكائ ال فىلا باوملاد مو هريع نس لوا جب
 تكن واما فس قافي اجي را يملا يسائلا نا انل و لوم ثك
  ةاشالوةد ارسال واعلان الز وجال فز ددمعل اد صملا لاف
  لرس ناظلان اكو لوا ملسلا ملكامس م أرز اككيلسلا اع زداقلل
 رداصلا :داض نر اج ةدارتلا هه ّت احول لافيان ابار ولطم اع
 ١ نىلعط ةداشلاو صم لاق نعالرعاوما طب ىل امل اوماسملا ا
 هزل اك الكر رول ازه ببسب اهيلعلكلار انعارع ئع ل مارقعلا
 اهدا بكرو ايل مانلف املا ةتطشس ةداتلاناملوقل معنا
 نط: وكل كرر يوض ناشي لوو انعم اهنلاو :داهثلا
 ولااماودل وت اهيلعت د اه اهيلع رولا تاس ام اسعا لغد ارينا

 انهيلعةمتملا كت ند انا طير طحن اف تحتي ل ن1 51 ةيانلا
 'نال تملا لاذ” الرو رصفن رد م عوج ال اكةدارشلا#
 لوي ناربالذانجرف لوا الملا نان لوف رازمصبالا ٠

 نلت ىلجلا هال لون لرب هىلجلا هروضماولجلا هال لوول ٠
 ٠ المجر نالت ئلجيرلجما 0 الراوي وللا روضحمرعب
 الكربو لواواب الإ نالرلوقملا كرا لوفا ملون تكف لوقا
 - ةزاؤىلوان انيوملا ب بطني رولا ةوجمسام ةد اي,شلا بحاص
 . يبول لافيال اوثروج ارو ابمودئاعالريعم هريزس ةرزصلا



 "لالا ةزاجسمالعلا ازرع لون ان لكولا ”لزاع ناكل تنل الب
 1 لانا | ديالا ىلع مرحي لونل مما لاق نامرحلا ناب ةزصتف ابا
 ثاوياو ”ىانرلازب ياوحاو كتعضر ياللا ككاو لحال ابد
 رمل ناذ نهم لد الأ نم كروججو قالا يبارو وكي
 ذإ الما نم يزل كنب ال. الحو كل نجالف نوب خلد اوك
 نب نانمفلوابح ارفع كود نأ فلس ف امل ئتشالا نيام
 نتن | يو اروام ك[حاو يتعمد بانكيكاب كاملا سلا
 روج عمون اذ ئيره ب متمتس اذ ئييلاسر نع ئيضح كوم
 امكساءلعن اكد "ضن فلا دول نع بيضا زن أن يلع ( ]جالو ف
 ثامرملا ووسام و اروام كلحاو ىلع وفريق لاذالا
 الاخ اهنخو ةارملا نيب او كاضرلاب تامرحناوب اسكت اروكدملا نانا
 لرياكمارحريبلز از لودأ نا يلو وقى نيرمرحبب ابساد ملوث ىلا
 ينل زو لوا نيا ومو لود مرح يبس اال نازل مظنريلع
 انيلطم «رنل الع تنل ىالطا ن اذ تحت لوبا ةيعرتلا يس املك
 ىلا الما لاق ىهلاب مث تالا ةمرح ود تاب روف لس
 اتوا يطو ب الا تحوم لوانب لل الق لوو موابارا ايكو
 نال برج ا كار اود ادجالاو ايزل انياب اعل لو امي
 ميم عسا | لؤشملا ىزوجي امامه از وجيؤتلا نون نال اجل:

 اولا قالا نار دا 1 لا ناس ب دل اوحت ل روز ترن لا تاس ظ
 الان ركام ىلا لو نم لوا الليد ارا اماو ل م هلئصال
 هكر املأ نوي ن ادوجتد لوو نبل اداّبعاطانتسال بالصالا رو



 ةلعاد ءاضرلا نم نبال ةليلحت قش مل وف ىحاسجريطوبرب اطالو فاشن

 تلووأ بنللا نع مرجيام «لضرلا نم مرجم السلا و ةواصلاكعولون تح
 لوصالا فر فاملع ب نكلا اعمبدازب الروب نينا كيدمان ام
 .زازتحامكالصانمزمحملا :جاحالذ ب كاز وجار ورم اد اكد اذ
 مرؤملا ايطون واهتم لود | ايطو نيبب لاكيالو مصملا لاق باوملا و يننملا نع
 ي امكلا ساهيطورف ودل ما :نضحا ىوءوزت ناف كلل اقروكوما ير
 بسب ىف اع ةوطوملا بالا لع جاداكاظلا ناويجْ ادق
 اجر اذ)ماتيلذاىرجب هلل مزلب اليل هتخا 4 كلبي ب اسال نع
 لوو مارؤقمالا با نم ملف |ويوتمعال نايكحذد ايطو اهباب نع
 ةيكلاملا نيب عزم ككذ انام لوما لك« ب لانك, جن ايوا
 مال فل ابو لود يلو ةَدبَمحابط وأمر اوما جرم ملون
 هول امرك حصن |وضب ناكر اف تكي لوا طول اكد لحرب
 لاني مز ليك ابسالا نم بسب زي + اكل | ببيع, فن لع
 قيم اا امرك ايبا
 عركد ام يول ن اذ ]وأ امحوقَسحم اعاهمجر لافتشسا|
 اموعّيسر لل ابل افتشمالل ركووبل اناذ ال ابل عار بسلا بجحمأ
 ١ احو اهنعد ةارملا نيب مجالوصملا لاق بشل أرررص لصف

 ”ايل "ول بلا خوك !0لدريعلارارك اوفا اهئحا ماو
 اهلاعرااهقيعاع: ارملا ( فلؤن مزلتساله اف ثيرحلا لام والخ

 تضالاو راهب 17ه ني"! اناو عل عصر اول اقل امن
 لاق اعامم مايل« اعادل او | نود هلع
 عمال ا( لعل همرحش ولو مالا :]رثع ملاذ ماسلا و ةولصلا
 هلا ذالضركب عزل نرارارك نايف بقل اوعي ةرلل اع
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 ,قاطازعو مول وكذ دب ىرجبالذ لل انلب الا ركزي نان بالا
 درب ال غاتل اداري لا ناذ ”حي مي لود | نأ ااطصإاز اؤجحانيلس موق
 رارك مزلي ايل لوفوعصخخد اس ثيل درول اعلا
 نين أد ارا اوف انين /ل(مولحملا ن اكرشملا ]< مزلب الئ ]ودا يلا
 لياسإع مك رول بضالا ناك لوما 1 .رحاصملا مرح بجو 7
 ئمجراولا هربرت ورل هو اتحالا ف ن أك نوكا هوب العلو هن
 ليتل انهو مز الل ا يتلا ل ودأ مارحرطب ءاروس الاو بام بوه
 راف حو لودأ لولا :طساوب ةيدب الل بيس طولا نا انلو ملأ لاق :ةريحتو انين ايلا بيكرذ باوعلا وانه ازحالل ا مزع طك رصاةيرحر تس هاضل اولى ل ىو درا أب انقس الا مرح
 ىلا ن ازه بقعا اكلاوسلا ره وأن اكواب ناك
 كم ةوزتت نأ اهل وجبال قسرا ديفلا فن ارول د ىجرل ادالطلا ذلك راؤئ روش هنر ابعؤن قحيالإك اج ولولا اهون اناؤالغا ركذ اوفا ىاورل لمسك لشن افول وف مال او ةولصلا لع مدا رح | لوو زلا مرح فطام لوف لاب ع ونمو موعد وعل اذ طلا نانا قىلوا ازهو لول ادجب ]لود نرلد ام دعب ماوثكي و
 ورمل لاق لها اهريجت ارملاالو صا ىلولا مدزتي الوصل لأق
 ى نوصل اضزحلب ةارما لع جرلا ءابن جور اضمن ال حر
 . ؟نلازعن وماوثلاعر اناس دا لاو "و الخإ(4 الصال بي د املا
 لوفن« يروي |ئيبابلا انتل هديسو اهل جوز نوكن رمت , مال اراون ان تسلب ديصلل ثاداسل وهذ تسي دافزتسالاو
 بو ءاوماسلا ةروسقةياثل اوىوالا بالا لوم | كاشدلوفو ٠ ار لالا لوب |وارتسا ول نسم ولج امايصت نيب هرم



 ,لاطلؤم رز ابر [يعؤت ال لود اوريو ويم ات اولا هده لوبا
 ساق هايم ثا ع امل ارباب ثيح
 هريس او ةماعلا ( امن جولف لومي ن | لوالاو ياما ندخل
 لم انيلذ ةافانماوردبو لاملاممؤسلزعحلا 'كولملا ناكل هربعا
 هنأت نامل انخابانلف ا زهنع امنا ةرماتا تلق ناذ
 فرلل اهل ممر ومديعلا نال ريس رصلا يكد كرب ن اكمال
 نينفلب ويح ئه منراب ضصزلع و وإذ مانيلف اهداف توكيد |نكيالف
 مل نما ءاكع حا اخوك يداك ”مح”كاءاموك نال لوف
 كرا هاف ككل هانم هانم كت ماا ل نالانا باولو
 أههنلتلاو اهالي صح اهررعزم ايش نكن | اهل اطوضب هتانم
 تدني الواعسو ان ثني هس نم و هفانم المسن هزل وه هرك
 ليلا: مزقت دافاضيااروهسب رسل كد ن | اعل اصاوال اليشم
 لصا اعوبلا اتعب مدلاوذ ايما حكم رياَويرلانا
 لهيسلا درلاو صاصقلاو دملادرا الا موجب زيلو ثمرحا
 ارفواقبلا ءاورب ا جاين ال دهدح مرل او ةايطل نآل /وانل ا لاق
 م |ئيءافتنع لاس يان الم نافهلوثر للا ةروسؤ ديالا . دم والا قرلوفا راف اهانراوو ا اهرالت لوما كبل
 مل هرب دقت دعد انهو وطوم لصف اماه قوات اربع لوف
 ثئايبانكلا دز زوجصو محملا لاق رام انصب ارك ذو هركذ ام

 ماوفل صا اق سنن نم ابحوزتو أرلاوا اهجوزتىا وها ض
 ملال اق ةرياملا ةروس يالا هره لو اءيالا ت انمي اد فن
 . ةروس انيالاهزه لوقا"بالا ثااكشملا اوككتت الو ىلا لول
 . تافوملاه سالاق روث الا ءزحلازم ثلل اذن !باركل نبل
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 كءئاورإّو نونا ةروسؤ بالا هده ل وف يالا هددا نرنءزع د ولولا
 ةزلا"دا ناين انكلا ةمس احاول رفا باوملو للملا بانك لها
 ى ؟كض نر ارك ولو نيل نم اصح اوىلاغ ءاوتن خوش
 نأ باويلو اي طف اهتم مديت د ةروسو
 .. ةيالاقز احلا باعت |ىلاداصي اغا وفا ه1 نكرشلا نطعي لانها

 مم داك لعاهتلالد نمى ونا ةدانملالطئطرلاةلالد تساكولا ٠
 أيل نلركذ نود أم زول ومب(! ناسا هنناناىلاهماوفنأ
 ليلا ماهو حنا“ ثل ان هددان | اولاق يرل زيكرتل ىلاغن لوقو
 ريثاعلا ثبحرم كلوا ةياهيل ا ريزفت ون ارميا لعل درعا
 لاو هد وحول تلم لو يف واقعد اكسال سمن أفعل
 ٠ ىبذلا نإ لان هلو ملعموطع اذا د بانكإ/و قلبنا قرأ ف ريع هدا هد هير يعم لملاب ,راشلا ةدار نم دويول
 اذا ضان لبان لونا نلةنافرلوف باكازها نايك
 ذب نانموملا نم ناصح او ىلاذن لق فسر حن لي ان نأف كب
 2 كلا تلد ناف دإ ب بارك يو! نيزلا نم تانج لاول وزعإ
 يف هرث | ن وكم فن طولا ةلزتم لزنا ذا لوف ولا لجاسا بهلول
 لون ءاذوجو داق ىلا هاورام تلقوا وق دؤمل نالطؤال د اشا
 دوزملاو اكونالا نعم يصلان ايدل او مج ويعىايقلا نا ع
 وانو هوكاضم نمر ونت مرح هالاتلاب هالو ناب نامزلم الو ىّن اطول اونضلب الك طيب اطول ارش مسرحنا ظ لم لا منال طولا وحس هاورامو غاقن لا لاقو مارحال سولو اود شن هنيا] هراعو ىردنلل همس ساعي ظنت وأ
 هنماش ام هرطا لوط طمحازولو ملال انزءاف علا وأ مرج”



 اظن ىلا و هرتعارسلا مويؤل كلذ نال حدب لولا
 تيمسرحلا بنوك زمول لوقا ةاازث |ئرلان الو ولوصلا بلا
 ١ طدالخملا ماكر اظفرعاظل ل ءارحاو اليل د افصتم قرلا ن وك
 نيشلا نأل اوف كح لوو بيرغاناذ لوقملا مل ازعورلوف
 ظ ىلا بحاصل نكمل هن زف لوقا امم املا ناكف تان امهوز

 "ذ ارملا ةر وريصوهو هدحد وحول ئارفاهال إم اكللاز وكن |
 قاد اهال لوف غل هاتل قس ] ها اهنمراولا سل وشل ةلصتم

 هود باك الع ظتلئ سوا ل ها 5| ب ابخسالا لع زوم ناو
 /راشلا نم يرفتل اكمل لها اكناب ب ز جيس نال /بوحولا
بوجو |ريتسسإل/ب وجوب

فش نم راف جىلعإل وأ د ايرعض !
 0 مو 

 ىل فسويى ا نعاب أجا ثيح اذن اقسام: فلانه ون لوقا

 بحاصل همازتحا د إملأ لاي نازوجكو انزرلان مم اهلل م اكن ةاكيسم
 ف ملوث خم ال كعمل هاب وحول قل مز تيس فن نال راما
 دقاناباضاباجنازوكو لوثال |ىحالا ضرامب هز اب بيجاو

 هيلاو صملا ]وفك ذطعل رب درع ام لعمل اذا وجا عانقت
 سمانا الاف لوف! اعالي تب يشل انلق صم ل قانر كام
 - ةرضزوبن او أخ انن وكل ءاجالا ن ارا لا ناذ ةبيبسابلا
 5 شلال بلدب لعوتل الع معابجائرعال ىاوامجإب ]علا ببسب ىا

 زوج ىبن |زيشلا هم لع هل لعمعاجإ تال ىأ ةبحاصلل وا
 دقو اجرا اهنا ] هن اذهل وم ىلعلا دوش نشل توئييري نا
 اناظر لذؤنلالتن نعام نافل زف انانغوابع ناك
 مب الو هإقن طعاومجأ ماوعلا نا صم دارم :نكفن انك سابعئ ا

 نالوإفانكألاو ايلو الا بإب لعا ههاوز ماتين خيرك
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 ذالجراو !نكألاوايلوالان ابرحاءلونل يلا لوقا «اكازحح
 ماس لاهي ن اذوجو لوا عرتتلا ىو | لعئتتلاواركالاو ايلوالا
 راف دفع و ملا لاذ هدقتدلمدملاو ههاوملا ثرولا ملام نامرحلا
 دمي مناد ملال اناهاضر علا لاا قع ىال م | اهاضرب ةفلابلا
 ةءاصوابتاهيلعر ده ادارن اديسالد ند إب مو لونا ىوااهيلع
 لاقل ونار هداتخا الو ااهل ندا |ذاامبدو درصوهو كلوتسات ٠

 هنعبون ىل )ميال لولا نذان اب شمنو ىراحبا جرش نوب
 6 تراصا رسل هامل | ةاهل نداولو اهل دل نالركذ ف نع بوت ال ةازم اذ

 ماليا وز هد لع الو ون | معي وا منفذ صديبلا ءاهلن ذاك ٠
 مسكرجول ن ابد ن وذ اماكن« عصف هلعبلا هدا طع زوع 4 الاذان

 لأ وزنا ااا الازمات
ون اهريعالو منذ اند الاو اهيل دنم ناب لسا رش

 1 لل اك

 مث !اوبالو "ب الو رحال احق سالو مالو الودلولا
 دضفا ل رش اهلوص د تاواصلائس | عنو ا] ذا ب ايلا زهزع اهل
 . ىلعنومأوت لاجرلاىلافل هال ترف الصا هر مدعوايمل نم |ينم
 /.وزتال ئي رحت جاعزب كورد ىلوبإلل/لطلالا يرحم رقنواسنلا
 0 نيو و لعد انساب طقر اجاوب ال الدوارلا
 رب اعلا حو اازهز اوف لمان ىفد |تلعاتا ذا لوقا هادتعنب
 ىلولان ودا ويل ب نا يع ويا كلو لما نكمل الا ةيجوالا
 ْ نيب تسوي ا سدي والا رافزحارما ار ا قاور
 انتادارازناذ تكد _ادا”طداطلا انتنالوإ ف غاثل الحك
 هدصواماءامانن | اهداران اير يضالفصلاربزن اعةةباطمل

0 

 لوألا



 جملا بؤ تفرع افناوز» هز رهنم جو اماور ف [مريؤفزاعلا
 ليلا رج اهيلهاؤ هزانن هني مال ناريحتسا لوف |هاهلها»
 75 ناو لعل ديال هاةلذاعا رك داون وهل الها كراشلا المج / لوم
 / لما نيبو تارا نيزك عروجتوعو مارك لاب اعل ادع
 ١ نانويجتن اهو لعمريالذ'ياورلارعاظو قال نلق لوما نرذ
 ٠ الواو /دؤ (زوبالذاهعاظ يعوارعاظ نيباورلا لع جونا
 ' نتلاوجاولا نى الم ورب جب تلاو لا بوش ناومازوجتل
 قو ,اوللا ول "ف (وازك راكم ينوحدتولعتب لولذياورل اصاظأل
 ميغا لاتمالازرتااخلا._ااهدرو ذا
 .ةوزالل باططل]ب )سوهو ايل الل نع ونقل ال ف باطخل ناكأ ذا
 امال ريكا شمل هنتتملا)يصذتلاو ازحالب طرثل عيبا نبك
 1 ل هدد ف عونملا اذ | هلا موس اتاو لوف ىزارلا نب دلأرخ
 "0 هرنعورلا نان عطل رع مزكسيلناعس ريو ومما ن كا ذادارا

 ميارهادوم ار || [دساولا هلا ف هإصفن تاما ع ةعورتما تقي
  تاللنوا و انزجالو هرزيالذ لكقرغع دارا ن اد ديهدوهد مازأللا

 ١ 2/1 يزهارحاونااضبادربو لوقا مازلالا ليش الانا ٠
 ٠ أوف ئززاسب داقشنالا مدعم صل بوطه لعل دال نيلالرتسالا
 قش |مذىا لذا برش |ىب ضاوي ئرلع جال لاقت لون أذ
 - بعوف ورمل لهم ودكلانمارشن ارجو ززتو ىورملابنيرسا
 ١ لاقت هداناذ لوف ايصرامل نيرجاوز نكست نا وو اوف مجانا
 ملوش ىلارتلاو هطعاذملال هلا ”طاضا ئرلا اكل !ئاضا
 اكو ذاكزبلا نرلا ىالع زال ا ل فا كلعوشياعارالو
 ىمزلا مقركو نازك انه سسميل | لعدرلا ف قنلا ماوي يتسم

 اًقوبأ



 وسل نيب اك ةرايعلل مزتلاذ ةرابعل :لالرل |ئلاخاذ |ةيلوصالا ٠

 اذ اريوب ةارملا تجورن اذ |لوبب رمزل ار اكهإ/ حاصلة انا
 مدع رب 0029 لوف ىرس ارثز و ”فينح داو ويس |لودوهو ذاع
 .يضبالرلاباضر|مجحاغا نوكسلا نال ولوث نهو و ذمص, عل دل وها
 ناربظإل لو ا هريع يانج وار انحاو ملوم همك اكسبي ننعراولا
 نكي ملا ذاو ودا "وطنا بالاك نوكمأ/ لذ و نل وقدموا ”يانح دلوع
 ادإلو لوو أرمازم ىوكسلا مانقو موز مدع: وثب يحال هانوهف

 ئيليلشلا لذ نيب قرهال ن|رعاظل ماوه يطلق وبل اطر راص نوكسا
 رف لود اهانلذ خدت | ض وسم ام اونملا ىزنالا ةرابعلا غال
 ماك مالا ريكا ناعتشالا لواةروابا نضال
 لول ناوجاعمشل ادار العلو ةرولابلا نمؤتش وين املا
 نيونشم رأوفرب رزذزحالا نعام اك اتش !نرركلا قاقشمالا ف
 +شياعئيرحنمانيوراماعرأ نارك اذاقتش |لوها وبلا

 مال مساعد اذاوفوهدانيتخطساةرثعام لذ كورلا ٠
 اره ىال ماوفاهاطر اّيوكس مالسلاو هولصلا لعل انور كمل انا

 را دوك خال لوف اقمؤ ليل ال ايلع توهم سرع
 فرح لع وجي الوفا "لام >0 نوك نع | هيلع عون

 ةعيبطل ا مركرم كلوا مكون نوير اينحاهيلعروضملا نال هلأ
 ازهر لل اهيلع تالا نالعإلادرارظالا نع تئمسم | أل هالوأو

 اننا سروصلا اه: اًضوكس رنكن ابحت ناذ اورارفملا
 بيج لوف هداعرلر ورص ةروصورخل رماثا ةروص 2 ئول لوبا

 يرتب رمل لولا .ن ايفان سناك لوتس
 ةاس/اوتموؤلل العود ايثلان أنعم ةولصلاورطل ئبجلابايطصملا



  هلعامرعز وكلا ن وكمت ب اجي | والا والو |رهاشلالعم طاحأ:
 / روف لوا اهركردلو | الا ةرصلا بيل اه.وزوارلوث ىو امنلا ١ البار امو معلا وه دارماوا سيلا ب اوج اذه لوف :صملا وه ١ للولاومملا 3 نايئالريوصلامءايلا زهد لوو ها املا ماماللاقةببلااماقا:ناذ لو ناطوماقزع القل (راشلا يام
 طابو اه دود لرعاطلا لوف ركل دفع ل لولي وبع ْ 1اس ربا لا ىدزواتال نام
 ١ نال زئرحافت تدك ماب ىزل | اهيحوز ىلا ٌةيسنل اب انهي نذونلاب .٠ كلزلا كي ان ارك ابريزحتنا لوف انا املا هراركر يعز ايي انا نبيكم نال ا ون ىاّسلا الطلع زبال لزل هيغل

> 

 قرلا صلال اق لاملاهري ءن بؤس الص ا فيكي ال ذا لالا
 تينممل لا «لكتل | علسل اوةواصلا لولو م رن ايي انم اكد

 قرب ارملا هاد الن العلب تيدال اهنا كمي لوا
 ٠ ناوعاعابالرلا تلدال ماءبارحوانيلعواشلا مم نوكيتدوا
  اظااسالاررط لكل العازع ]بكد وال واد ارش ةارملا (اكلا
 ا ةىاماهملا ن!لان لوو اضتلادي طرشي و صملا لامر امنا
 ١ طوف نانكلا مروب'فزنل او هرض هضاوم غرقا اضل طاش
 !/بو "الط اهلكو:ن اوللا و”ءنمل او بحلب ةولاو ئض اهلكوريملا
 يول ردو سول ىالاذالضئالط عد لس ايلا ممل (.0)
 ] كت راو ءاضنل لاا هنم «بانيباموزئفلاو الطلاق مالضنلا
 0 الطريف اهلحتنإو ٠ ىائعالاو ةولئا رايح ٠
 . تازناب هدساز اكو ٠ ريمناشتنوا كودك :
 ىالط)/اعأ دزنرأو م وزعبوا ئيجوزل ادجأ لك

 اضوو
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 يصقتم ماوحم اعانتل اما فزذلا ىلا جانجاماتربملا نيل واونكا
 ماما تجوز اذان 003 ن | باول غرك املعمب نللرل الك

 3 فانعو هد 9 لامولع طر طعما ىف عاقل اطنو ل

 ةفينحداززعزب اجاييحافتاذ فز نما!ءامللنعزارمح|ئانتابهلوق
 هداسل هزعؤتشو مرعى الط نمد لاذ قس و ىارزعدس أوجد
 ةورلا نم درا |نيبو ريب نا ذ دل وم نع ارتحأ الط اع داود
 راهيلع هثوا ذاق الط مقرف ]كو :جارتم ةارما نيبو والطم فر فز
 بتول 'رثرثكو ةرد وص مرحبجو نال ناعلاا غ)/ فو ةولط ةرملا

 ةارلا موزت ةقساركبك ف اوف أهدت قالطلا هئيبال ةربوم ةمرح
 لوس ارك لووان | اربع فالط موق ازاتحا قاف اب لود ارسل
 نائسي هرعزيشورإ مو لما اذ املقزنل فام دنع ب احن اكاذا
 لالالا ئكيوعو صملا لاق هررعا نسف وكيت هزرعرس اذ 9اكل اذه
 دارملا لاي ناز وتو اخلا © الد طس ارو لمس نلاخنمأوت
 نال لويإ مال وضر موفر لوقل مدل النا هول لاخلا نك
 زل ناذ جيت لو! ور اناصاذ دايس از

 / يجد يس لا انجيخجضانب تملا ريلفايل إلا معب ا ذاو
 «انزلامرلانبسى | ف اهيل ةيسئتعل | دمي ال هلو ةازك/ شذ
 مه ماودي صسلاب تب اث ئتعل | ابحر هب| قمل اد ايخب ماع وت
 ظااز اإل سازه لوف |فسول كا بعزم نالهأوثملا اعرزع
 نم حد« اند اضقلا ؤطمْسِب ءراوف رزع ع ررع أ فرك ها ناك
 سامو واطارتشاب لوب نسوأبان امعجو لملو )"ات جوانع لل.
 دم ايلحىرب ن |نم مزلب الود نيف يدهتجلا ئحئانف مالا ضقل اب
 هيف لوق | كتن لن حران الفيل /ن اوصل لاذ ةوابلا
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 لوو |صاخبشلا حو نالطبلا مدعر لد تيامذالءاوفد ماولأ اضن اك كا عافت ولب ذا ةولابل اوكا لوز اوزغالا . تك عاجللل تزعوتساو تكروا اركب ةونوصلا نب أو ثك
 "املا عمل اذ جون ن دابر اكو. وزل ا ءافتشاب وولي قدص / نالاضنا مائل اقحؤ نالطبلا مرع اعاليلد يرش ماب يحس
 .. ةقالر اجو موفنم لف ه1 4وزل ان ايئأب تبني لام ولوث جول
 | ىلا ناملاب تان امل وين ن |بوصال ا ن اكورطس رون ى تام اع
 7 نود روت بيلا ميو هالو |مهلخل ركل لهن ل د أول

 "مي |ناوءنملاو بل ذاكئاذل اقري الن نئكام نو دسم ”هزعل أراني تقزعلا مدلل | روف مقل لاروعلا دبعا نا لوف "نقال دال مملا لاف بيلا توكس نود ولو !مالغلانو
 ظ قاحدارملا لوفل هاكر )6 ارم ا نم هيب غولبل اداينحو ريف انا ١ باوملاو ئولاو بطلاب قوقض | وم ماكس رتل | ىشدابخل ل ئ

 لك زا رايساموباعبطصرلا اند لقا أ ضال ملف نملاو بطل فذ الذ مصل اقل ينج و اللا لسن نحل
 "كالا وررطب مويل تنت تدالولا نا ذاثل او ءلوم تاوحالا اكو ' ئورتلا ياا زمن ]/تنيو نبل اناذ ىوعلل |هانيم اعلا
 7 ناوشلاى ار شوركم كالرل ا ئنطن اّيايش اب لوقلا لوقا

 م ىوو ثيرونب لويلاو لوب قبس زف ولاملا ؛لاجرل اى
 [ةيؤلو احر اود يني |ب لوتلاو لويد ن ! ءليلدل تبشال أوت
 نئيباو”لزنمالرنذ صملا لاف خي ال ع1 4 اكنأ | مدح لوقلا ع
 - اذائيلولاز امركذامديفتسارف ماهلأ اهب لاق لوو |نييوأسنم
 "لاق ماعلا نم هرفن عوار أر | نيفيقش نب حاحا يونسا
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 نبا للنزملاذ امم لكاهيحور نراذ لكلا ورتزمل |دعز امنا اموت
 لريووتز ارييشملاب ولولا مرفل الطب امماهقو وا ئباسل مهب لذات
 املا ”يالو نأ بجرب الاموم اصلا بجوب ام ب اوف بج امركذ اع
 طصم اهل راق بزغالا "مالو ن اززل لوف المايلو ل نير تن
 نيياعنمل انسب لو ل وها يي اكتم اني ماضل نالو صل لات ةاذككأ ف
 ناوخال لوفاوا ان نوكيناز احتلت ماد نالوملوف  ناربح
 كلانا نمل ان بعزم لصووو (.اكلل اد اس ؤازغغا باومل ازه
 بكرماك ع حربشل فد ساذل ا هلا الخلا وعد ؟عرزبال رسانلا

 انكالاونعوم:ايلوالا يوزن ناكل هركذام يعول خي ةاثلالضنلا ف ماعلا نب
 قوالا ا دلو بنت عت اماع(نتزكويل 1 زا و

 ىلولا نو دب 4 ينل ار اول »ءلارل وضل ايجب ضر وبلا هقوال باج
 يمتلئ سام لعبا |ىلا از اهنر أوحم دح اجب ارل اوعوشملا نيد.
 بنل اذكر ماغ ل علبالريؤتلا اذه لقال انا ىربلا لو
 الاوداوة ول بث اهؤب مر لب ناو كيوب اش اور انهن انق
 ءاوغل ملا لون نيرا ىم لسول وب أو :لضفل و | ريجيتلاوهروم نسوا
 2 |ىرحا باور نع( زروحاو صلاره اوم يام رم نسوا و و
 كرو رحب ومار فينحدلا نعى ور از اريحاؤم ماها نا لاق لوما
 هع( ادصل | ثبجْم ةاركلان ا مبهزمنمررجعلااقو عملا
 نزلا مالا اقر ايدل ماكل هلع تسال مما لقوا
 همن يت دان انف ءكذامد ىوني درعا اعال انا لعمان
 يان يتلا اسف ون كدب سيد امو

 اصلا ذدان يجوز ءلود'نايرلا ىلعوتيداي لاه انيبأ قولا لع.
 ى موسرل ار نب ناقدالاد نافرالا لسن الوهن ن اككو لوف أ



 لاوخال انتم اور دعت لاملا نزار لكك للف تأ اعل أد
 وعرب اهصاربجور ئيحمالسلاو ةولصك لحد اذن نوكم لمان
 ةازكو اركب ف ردانل ةرسعمربع اوبن اسوم ةازكلا نائيزصنل لوأؤ وسال ولالا نهال ال واز وجهلذ زكا هدعلرع اعرض ١ ها عزو ممل لاقاباولل غدا ومرت اصئاواك شلال اذه ال اهتنو( 0و رلعاصومسم ذازخوكب إو هر نراعي اغا هوت ثبات
 ةردر نال اعربغ نود اهنباجانرملاب هانككاب ن اربي الن
 لاري حرس ماهل ا هركد ام اءاهونع غاب نادل داك« نب و و 'ىيلح بان كرب لاه دالو يق رقت حورلا
 ى/ذ'لاذل ازمنل ازا ن نانككا نع رمل انبي دانجبأ اه احزم بنزيما نا امرجزمو ةزيلحوبا بهزمرهزصفلا لوو قبس أم
 لوقت نابل داره ييئعو ال اب ةلاكولا ع :لعا ساو أت د
 ا يلازم لا لانج جدنا
 رمال براق لونا | ةرورصلولا لوين عناشلا نا لتلا لأث
 0 كالا ليم الويل فاشل نا مملا داقنعأ طعابب ادنننس |/اذه
 2 مسا مرؤالساءاون ذالطل تن رع ازا وابل قكذاوطلاب ىلوالا
 اليل الو تنال دانا نا اوني عماشل انالخم ثوب هفاولا نك
 ”هدعشب علا نبا وزن يجن اروقي الذركلو تالارزول

 نببرإل وزن و هنيورطلا ىلول الن نم جالا هزيجيكدلاو ٠
 ]| ةاعلاؤرم اذ ةرورعلاب هايل رع وطقم بجنا وسم سالو الم اولي ازع ؤوهنسباو ب انت ناو هنبا
 ١ طولا فوت يجيوناشلاذدابجلا :بالوولا :جاطل انسعال . قنا نتنماكةروزمركذ بمول الاعمال اكلم شابما

 | اة

0 
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 /ٍ ا
0 

2 

0 
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 فارع هز وجبال هنا ا/كماسيلف ةرورزع اشم ذاب افف نم ولاا
 لوما ويلا قوفمل جنوالو مدلل لام رك ب هرصاطرمب ا جوة ايلا
 ىزنل نم لسور !بفن تلق ىلا ئونحلا جوبالو لوك دزسل لاك
 ى | مل تب ىل اطل هسفنر رع اع :لكون 9 لكل ناناسرفلو
 طع ازفاعزن وك رجم ونملا يلا مجرنال ملا ماكو سلي ن أنك
 ل ئاركد ام موججى ا اذهو مارق ]مانفرثعل العرب اذ محبب دبع
 اره ناذ ثري لوف لحنا (ايتحا مالو دا و روك ايعتتلاو

 | ذا اهيا صو رؤمل ارطشوه اع شوحملا د جوملا ن |ئس لوف | 14
 ما مددل بش اوضلض يطل ىف نكت رمل لاذ ما وع لود ناذ لوشو باجبا نيمدلعب وادحا و مالكي وضفلا ٍط
 . روت نم ظلا لإ ه1 انالطل اك وا زسونو ا ناكوراوت
 ظ 11 قراساا
 ثنايا نم [ وارسال او داؤبلا نيب قرون نر ؤمض نابب ةىلوالا ناكل
 لوا ها طرتلاب قاتلا |ةجالامو ماّوهال الس | تبي الوان
 ىرتشملاو ا اع نب دسم ربع هيب لعل اهزهاعد رب كورسا لاق
 ىف هساءاشن ايلا وا ة تاب املعاش اوم اذخابد اين
 دوما اولا زال لع اا قركد ام هذاوعلاقي ناذوجت
 قيرقن | يفض ملا لاق انعزتزنم وهو عرتلا »ب دروام نعم منول

 كوعرإل ب مربع | زعد ماها نب لاق اهزم لكنيدو نيب ئمي لوقا
 .دالذ ااهوامالو قلرتمأ م ورا ال اهرم 8 مدعاضال
 انما مرعوزالل )ب هركذام مزالوعالو رحا را ايرحطت زبد

 ظارعواةلطمم هزل وتس اذانومو امد اىرحا رنتو اعين
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 ٠ ركون زجل ذا قيزتل ائيتض ىلا دارع لابن اكعد اوارة 
 ما اًناملاماو لوو ماَسلف مالكؤ امس ة يرق اولوامالءلجواذز 
 نلالو اطلالتك ل اق ءاؤت لوا ئرطب د وداي أكل '

 ظ (ناوا لب اع ىلا لغملاب ]سن | حرر رلاكولا قاحد اع العتاد دارا

 ظ لوا , الماء اغار ب ماو نملمالذ لوف تصف وأدم ليالن لع عوهو التم ورل ان عل لاذ ءينمغ انلطمدارا ٠

 هوغو ديصلا ثعابلا نأ با خلظزلل اوهادجب | درهما نأن تكن '
 نارين يكب امان نملعؤجالاكؤ لا داحاركوب تالا العرئ 
 اذلطا اذا ئيمبابلان دعوت ارو وار يمراج ال ىلع الؤن 
 يار لع ماد ب امولع ورمل لال رب دلل ايون بلاغا فركب 1

 ١ كر راهللا ءاكا نم امام وأن اكيص ان لطم ” ملا بوجو نأ لاهلد ظ وكلاب لقا رم تحإ ىرد اال لوا دا بجوشمامص ناف لوثر
 ٠ فرك نإ ىهلا لع ةدانزلا مزلي ناب هيلعالدل اعنا لوقا ١ :ىاهلربالذ ىرعد | هاف ناق لوف هوثلااعازحللوهجلوالا ناك ٠
  لواررهتلامعززلا الو جامو ههكوفارل نمد ل
 ظ الملا ؤ لفه |نكو كه امور قىلا ثلاثلا نعو ملون كد
 كيلو صورهااما رطل الجن اهصلا نمل هيام اريك اف مالك
 .٠ قامو هوس تلت لزتىنحال ارزسلا عملك قحاب زك 10يوم كنا اوم دوو اما وضل اعد
 ىلا الو اع)/امازلانوكيال هري دش طايلغلا ازهن ابرج ا
 ظ ىماشلا «ابعم مالك |ىيلواجرد نوع ]ميما لان الياقلا
 باوخجوعو 'اساّلا هد اره لق ”ضراعتم هسيفالأو محلا لاك
 ةسدر ال |“ و اللب تب ام ينل | ماكحال نم لف ٠ اكر روم لاوس

 ظ اهبمو



 !سانلظاموفوتلا جرا نات رمل الذ نجد هلا هم "ضراعنم مسزف ا[ ناب باجاف ىتلاب ثنثب ماجي اى اقل لكلا زوي تثني ناز وجيزفف هزم ئن أب أهزمو أهم الش هيمو
 نفوذ دز اون اداران اوام اس جاصملا لشرب .شبلا الل ىلإ نه قالا نا هيلا, ى ايل مقسم لنك اسما هسنأ نعرف ون منا دارا نأ لوها هاامام توفل ملئ ىلآ] اماذه
 ثدجييو لوف مانيلف يلا داونع لعبت زمحرظ لاو هلاح
 دوج و>/ي| ل نا ها دل دوجوالرحاول اىنايبلا نا ل والا جوأ نم
 )ناوي ناو اعوحاب زول نيسايهل اضراهن لو هن اصلا مالك :م ودام لاوسلا درومو مزه براثالايلع سرس حماعس#ل
 عبرا ىالعلا“ اها 'و'رف نسحاو ل فا هأ نرجو أب ىسحا |زه ماو صملا لك عل ريال |زه لوما ةأ شيلا ويملك واو ملّزو ةروصر ودا اورد اهنل كم ربح .لود يا هرلا بحاص ىلا لوا 01 ل والا نخبيجا لوم كيك كسبت الا نعالضت
 انايإ ىلا لاةريمالبار شف تضل "رضوعلا غامت الالاف لوثا | ةطوولا لون محا ةراخلو لب وفعل ارعصخت نيو زكا 4.
 ل الدتسإلا نهارا نيا ماهل ىالاق لون اح يتلا#
 |امءانا دلطر | يع ةاجال لانا سا ناو انوا زمننا موا وحو هرعدو لوعدل ل اقلطم ,بوجو وعن
 لوا «اراومر ريصم |علثم ن الظن هيذو ملون وقتل اوه ناسحال 3 ١ لواان|حا اعاس لان هد انا لون ب جول اخ هرمأ نأ نب . رعالالا .جاروعراوف ل ودا بوجو لعوه د ملون نعوم ام ىلاعل رز ؤ ةلوصومامةظفل نأ هربت ىف ىطرتلا لاد لوثأ نحوس



 نعمان اون وعهةصنو امه امل قالا ذولا لوبن ابجيان اف
 خرب نيسحلا اغاذح و حى ارآومدرصم اح لان هاوي: حلا اع
 عام ل | هجونبالو ضراعنلا ثرلرعب اول سم نم هذع حريم

 كود اف ثحت لوقا مزماناسحاككذ لعند رب بو له «اردصم
 د |او لافي نانسحالاو كلزكسلدكذ لمس مربعا عيالنا
 تاغلطاالاواإ اذتمالا لل رعراسملاب شنان وسجن يرلا
 ا سؤ اركنعوا يخل ونس ا
 نع اولا وخال :ىتملاو صملا لاق اضل رفع عل اركد دذد
 . لها وقلارتطل ان وكيل: بالا الطاديبتت ل وأ هشياع
 ...اكاطلعانعملا ل زها ماتم هاوي اهلا قر وضمان
 ٠ هزفاداهناذدحكرم لوهأ ها لام هنصتتر رش نكو وق

 انو و اصوا|ئارسقنطعرب اردن اهب نيكول هي ضيصن
 وه

 تلو لعرؤو ملخلاد اصب ئركغ نضل مولعم عدرا نا
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 ٠ ةكااوملل باويللو ولون نلخازمف ناش لاريصلا تذل ملا
 وأوؤ اعل اضرانت ال ةراشالا ناف ةكدضو لها ةأاضرامس

 انامدزف اهب ةروهلازمتما ب ابان وكن اروح كان
 نا ا هج طن لاو ”طونل اموصحو اها ارذل و
 ةاالداطفاسوأو مصملا ةواذلو لوحرل اف تّولطا ذا امل رحم |
 لجوضوتلاةاتيف نامز الا لاوحالا موعاعاعإلتّو لاذ
 ١ ضصاملعرب قس ملام لوخرلا | والطلا لاحاعةمتلا ا
 الاج مازولا ناذ | ال اب ىولعو ه ادع اع هالتامو ديالا ص
 ناذوجالل لوما ها دفملا رعب بجاولا الكل لا هاما آو
 ..ايطازناذاورملادعب“يشلا عرعاعاذؤفوت وجو اريك نوكيا

 ع

| 

 ا ,

! 



 اكيسلاءاامزااعرعو 6 ىا درع كد نا )/ هنيه . ضال صا لاني اذا ءانيلئابجاو ذل مكتسب الررلا يشل لع
 ه١ اصر, عمصلان الو وفو لإ وف تافرونالن دعت
 ع مام ماضل اوحو ئيصتتلا نم هامل نافلمات ف لوفأ
 ال «اذ مالا ازه مس انيلذر اطفال ا ”حاب ار زعزمجاذه لعل | مار عربا نمر اطد)ا ابيل ونامل ا لونلا اذهد وب | و: ىوبدو دزعلا ربع: يشل اوهوتسلانالوهسامزك ويد دول |جصاب اك ]وص دوتتضملاو انه د وجومريئرلا
 بايبال ناي .ايه١ هال اطباو 4ىرلائدرجلالذ ملوث مالعلا نَع
 لي وول انوجا اطبا ما ورم حاوي رصاالف رع ظل /و سايقلا
 »بي واراطلا دعم ورولا كك بالصتم يسال وىا ةلاصتال ىم مران ئ نم دففل ]فا ذمايشسالد ملأ لاق دلولاو بلا
 ني دوعل ارحا نوكب محملا لاق لص هزرع مورتلا يبن وا لوعدلا
 ءأنوموا ىرحالا انارص كنب زكن وكي نأ ىلع وأ نال مدت امر اول نبا لاق ضب اوهود بدم ارؤعل ايدارإ | ودا زحال اضع
 قضي نورا ع الو دازول داب انش وكون ماكل ذا نزف لعد زب ل و كتب ىجونزت ن العوني لتجو ل لاق
 زارا وزحال | نعاضوع نب دملا ماك وكي لوين ارعاطلا .نايازه لهم ىالطا لعل ولا اقانن اج نال كلن اك ادار اهياعجص و هّسنب حور لرحال الي مف لكتنبل افارص
 ذ اج دس نمدخإع مالوم ذاب هع وزن نادل لاق الك
 هس ةمرحرإ و نعد الوم دان راومربح اوال هت لوقأ
 - رحل 7:لوإ ة لاماوهوزلا لوفازيصلا ةقر ملت ئقل لوقت



 كلا اوح ون تسكلا هزهاعو راؤول تيل تقر ناذ لنا
 2 ةهياوبلاب اجزانكمو راومرك كارلا الوملوث ئاط الك اع
 2 اميص|لعةفانلاازكول وعنا 6بسانلا ناككل وه| همر ا

 | مالا |سوسل اس ناىوال لملووانتلالا مزلبالب
  اهناتئيالاعوروملابئلاماامل تب انا دقعلات همر درج
 ١ ين اقوا ةروزعلا هاف هرس ملل رب زوعلا رجيم
 ' قافنالادارأ لوما نيحراشلا مدرك و ل ود ذل اللا و "ضال +

 | لاعتسمل ةدوطلن [عالةلال» لاجو مسا لوو ذاثل | زولاو ,لوق
 ١ نكااذارإ وه لالد جوولا ةراشا انمورلوت صول لوا جا
 | موكل يل امن نم دلما م هركذام هع الو'لاملا مدع علاج
 نالاوندريرء كلو رملا:يستب هنت لعل د اماعاوب ينو
  نالىالومادتملا موتتامنالانهوصملا لاق مائيلف هام وقت

 ' "كرلعو لوفا دارهم ب وع و ىا ارو مل :هرزحل و هو يسم ا مون
 ١ ناكل املا مدعم نفس الذ الو زلال جو ىلا ةرائ اوه
 . لاقاناو لونا ىلدان الو ال ملت بحمل اداف ماوه تئاتتلا
 اعلا د ونع: يلبس بجول اروتَسالام ناكوأ نال ةراشا بج
 ' شاكا د |تاليكماو تانوزوملارب اسد لوا ةادوقتلاكلوت

 اًضقمورصلان وياما ل ما طنللو زمول اكل مذا >
 ملا افالم مب لوا مرد نلاوهو راو اضمن ا الكلف اه
  لوجام ةوبعوبل ضب ام نال لو جوسي منيع: ابان لن
 0 ير, دع صوتو مزلا ف نصا ذاذ ار

 م ماد لوصرل() ئالططلاب لهم تف ام نيصنب موجرل | هيلع
 هللا ل وجار اقر ياعو بعوتس وتب اهتم والطلاب راق لذ



 رك نياعنسا هدابد ل وفا 31 نيت لوي اندلاو مارالا نلوم
 امونجالل اهنيحوو اهاىر )ااهتضم ىلا عامتمد قانا
 مل هنيعتم نكت واذ «وجرل | اهل اهيعزتوعي 5 هيج ابان تصاد
 . :ازاررم هامجام :ويع تسيل اهي يلا نل //ارك اكلنا لانك
 لورا طار وقرا فدا نكلانطملالف ٠ سومر ٠ امرك ديوب واضي | انلذاج مر اشلا مالك جو نكي
 "| نكراردل اوقملا طخل نا كد حدو لوم[ مداوي قاتم
 لئلامرلءارب از عسملا ن وكاطنلل ن وين ا روج نافعا ض لوا

 هر خيل «اكل اروعزم د ومن ويل عن زعاضف أن ةداسرلاو .
 ةراشارهاب لوقأ هأقحن الد ىأازيف د وهو موه 4 ارسل
 فرعي اهيلع مجد ى/'اذ لم مالجلا ناس نم مواعملا يتلا ىلا
 طش ازو لووا فدي الام مهنا ءلوع تعقب ىأ لوقأرإلا
 قاعواريعلا انه لعامجوالنوأو صل لاقل ل ارمص ايف هلونل
 !:ى رلءامج هرتول نالخل ازهلعو ىلبزل | لات لوف أرسل اره

 .اشنمو نلا اعوان لعامججوزتول ا زو نا! زهىلعد دبعلا ٠
 دحر مبعل ناد هرعت وعول هلال
 2 م |١ |1121 اممىلا دا. اوصال وهريملا |عررعو :يعستلا
 بل ناي. لثملا مص نأ رو 4 قنا ايلد اذن ثيحربم | ٠ يجول ناطثحأ 4 ا ا |ربسلا باجي نكي او جوركو يتلا
 بحس لولا |قدالطلاو بجاوا نال إو (طنل باب ةولصالا بجولاوه
 ناز حو لوا وا جلاب دار | لاهي ن احلا و لوهأ جملا فصل
 لوا ئسوب ىلا مار يالتخا لصاسو راو ىيئالاكمىتحأ ل مربعا الطصاب اعؤاىيلواهمنلا زيعو ضجر اجلو دبعلا شالك .



 مكانا رعت الابد اكا مالنا نعول هاما لا
 طا :هاهرعوس  ةمهلا تاود نيوالاثمالا ناوز نيذوك
 ١ تنحي ناكدافال ما لاداشل | ندجؤو سلا وككعا اعأو

 لالا ناودئن ااوسوسلابؤاعتب نالطزم ناكر او يلا راشلاب
 .اهانماشلا هز صاعاسجوزت اذان ىزن) !ىرن املا ن اود نموا
 :الخاارعرنع ينل اومن مال غل ذاب راطلدزهو أرز نخوه
 انور عضوها ذاذ دلل نم ن ا اره طعاهجوزن اذ او نسم
 كارظنا ليصنسلا ةدابر تدر || ذاو شيلا د اكل ؤنمل ارم بجولو

 لها دل هضوامر يعمد اراواضؤللا نالطل از وحكو مارق طزلاو زاعلا
 . ئالطلاوقي سار حد اكل ازهواوتارمال قلاط_لكأ] زهرا كم اذ
 :يمالادإ/|ن |اهرحال لوم ز وكدا لمن انالطاوو الار

 لثرءيلا ب اكو هركديسل ل ازهرمالك ةانيال انلطبد انغا
 '  باربلابو لوم )ءانف صاع رياغاورطسارعل ءاوف ان كد امهاع
 ١" لالا فد وجومولو ةال تارل ا ئرشن ةراشالاو لوف لوم ا
 ' دا يحرم ”قيقطا رض مع تاذلا ظنل ناذ اناذ دوحوم
 ةيلرل او هل اورطلو ول كرس توازتل ا نوكي مارد -ذصلا
 (افتن] ل حو رسل ي يلاملاو لود ناش ل اونع فالاو ركيكاو
 مالا قنا وركرل | نا الكب اصو الا نن ود ماكل نم يكل |
 عينت ةهصلا وراوم "فصلا لعنيطعل وما ة ار اتال اكئمماو ماو
 ' روهئالاوثةدارالاو ارك ىا لوقا قادم الاؤ ؤوصوملا
 . اعةراشالا باج حو هركذ امريظ للوفاه | بل اراشملا
 راكان الفص ”فوصوم ناذ اعمرلا|"رلال د ا اودتلا باج
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 هيلازاذلا ىلا | يا فصل االول روم فص :ووصوم تاذ.لا
 ارخياع تمفتر | ذا اممعنوكدفض اذ اون لصالا يلا لوف ةيمارا ىرت إزث يتلا اهلعي ري ئلا لن ةفصل جب ورأوا
 . افكر اذوب ةبر اجد وكي زا ول ثبتي لود :طساولا مدع
 د[1| لاني اب هبعب اجا ذ جو مر اجاضوك هنتر ذاع

 نان)/رملا وهو ىوصوملاو تال ادب يطرد وصل !«لفنرا 98
 نعل ,امإالل زوالا ورك (قازكو ةاشلا عتيل قدوكلا
 ”دارملا مالكر عال مالا نا لاذ لوما ”منلا ضن ىلت نعز تم لاه اياز نسود ىنال عملا لاق 9/انيلن الان اس )اوه يدا
 فس واب ارح || ئالطل غابه مر ازعق | ىقتقي تاليلعتلا2
 ذل اقام او وفلا زن ٍضن يل شر ونوال اماوثوس هاصاحاب
 ل !|ى اكو ملاؤاضا ىزن | ف مزجب فالحا ا وما | دجال لوبي ةيشحوب او لات مكس ]هلو ىقندسلاو
 هيلا "ها ضالة تاذو ةلسإعب ل رس أ و رولا لص | اذه
 |نالصالا وني دعد محا لاق ,ءانلن عمجؤملل دوعن زم ذائلاوهرحاظلاو ّياذولا لعل الرتسال اووعصخ اول ذا
 نينجا: اكن ادصب ال ربل ورللو ارعم هارب اصل اموسل لنا يسارا وبي سوريا رك لعرجموفس ل صل زهلومأ ه١
 هيريلو لخلل تاانيملا ىلا اذلارتنعا ةقينحو امرا
 وضرب :ئءاوتل|لعرحاو نازا اهل ابث ار وصي ب رحللو شرلاو

 متازبسوب ناني ملغواذاذ يداه هرهاعامجوزتاذا اذه ىلمد املأ سؤ ل معسل اقابو ينعم ازال ى نك زالتحا >
 مم اوت ئالخمرملا فه احيا هريعينسمل ىالتخلا ةنينحفأرزع ْ



 انك زلوم هرزع لام ءاقتبجو دوق هيلا مانل ابين
 للام ماغوربعلابكيرلون |هاظوعيصقلا والذ ةفينحق اززع
 لوما اذعلاذاّماع لع ونعا اوم قابلاباعاضر مارش ل لوعا
 ةشاثلا ينلاو انلريصز ا ثيح مذ سلل ب جوالومؤنني صك

 لاب وحو لونين ا بسإلاو لوما اوك عد ارهد وداع 5

 . تثالءاثلالاوسلا نع اوجز ها ها ططرثلا 13 ونابب جاو لوف

 ' اهفمناكاذازا هلعدرب وة كتل ابؤخي ال دساث رخال مدرع طرت

 أ انوا وفول الكلّزما اهاضي تاون بحوب وتاني لعبا لذ
  الطاكع مرسربلقل ا ماغنان كذا ١ ططاماغؤوفولا
 . ماهل بكيل ولف أوت مجاز اسلافداشل ادركت عانتلا دعب

 ١ ايا ةاايلصاايجوماوسدحاو دوك هلو نل)/ لعيب ازا
 قصرا بولا ن الدو مون ىاراعمازل الا ريما مالعلا اذه
 رؤملا اذه هيغلامذانم ةوتسملا بانو راو يس طرسملا اهدزع
 رساؤلا اكلاقاورمملا خس ىزلادسافلاريعلا ىا لو ا

 .رهل ول هب اورام لع ذلبا هازل ارز ابكر م فس اذا
 دع[ اربشم لوقا ه1 موعود لاع سيل ام اكو لاعوباوه
 ظ ىا لووا:يشلا :عصمدول صملا لاق ىزيصلا ب اكيارجوب يح

 ةفيحفا بهزع ترب رتل اان اع)لعتل از وو محو كوب
 الصا يتلا شالز |)[سسلاوه ىلصالا بجولا اعود
 ةيعنلا مارهدال صلال اق يبس ايهرمرو وزال ارومملا وجرب هرئذ
 ىلا مل اهلا ناقل لعةدانزلا متل
 امال ةدايذلا اح ةطقسم طحلاب ضار تان اهيعت ماه

 د !راوادحاديؤم هن اذ عج[ هرك امزحأ ىل دمام ل كبح

 َس



 راودلو ل مالك >ا تمانم كينج لوح | ةاوتسملا موقت
 هيو ازفالطبل .يشلابالو »نفل ال موعنم | ها وأ نب دافتسلا
 :ينذلاب هر كالو اهب وعل رصحدن امم يلد ورب مونسزأهره
 لافلز ازوجتو هيب ىلزكالوانزل او مومسال ن ارت )ادا فرغ بح, ف ؤ همه ىلإ ةبشلاب اضعف لاين اذ وجت افإمانشإلا
 ومر رعن ير اظلاوحاككن الايض وتسوي دارا ظ هزيحال نيو انيالذ هيطاكر اهلا ئرعؤ موهنم يعاب |لوال| ف هدام
 لذ يو رزملا ارهانمق داو ةانمىلا ججاروهو اوفو 1 وص زينل هو رب نمل  ازه اًصو | هنمنوم ىلا ارم أون ثح
 اهعرذملان يأ وهم ون | و | جو ندد بدن لق
 اراصي ال دحوم : ىسنلا صا ذا ريش )/5 ةفييحشأب
 دامو مولا حاصلا لوما ها: ارماريمصلا هز اذا بالا وداع مزن ئم جلول اب ايركد لو ب ىوت ا نطملا يرطب«! يحال رينو زداهلابيع عد ىربكاوهوتتنلا ذا نامتن الا ههدؤ حيبتتل ا كو دزعي ال ل وها ه1 ىفؤسملا توي اغأد .ميقاءاتيلذ ررعلا هامل انيكك لاهب نال ديس مهعؤس رتل
 فو مروم ىصل |:نيحتارص م زهنر يوصل نب ال | كتمو موف كأم
 لعرب اذوؤف نبأ مولر ةارم اريام ا و.وز حر
 اولا اي نضج مل ناوربملاب بالا كاطنن |: إرللث هوبا جدناذا رومل ااا عتود ينام |(نيضي نا اانزرعو هريعس الأ
 توئبالذ ادسلا ننيرلا زيك 0راشلاراضماموه لبنا رتلط اورام هنا ظلاو ىواطلا2 مئالطأ نم اللا هاذ امو”رم طم اغام - نيب”ولالا ممم طوووت اهيل |و ىوادطلا ثنو هركذ



 اولا ءاؤالطألا نعم كنا بجوم ن اذ ,لوق 2فل اذا يدح
 لوقا انيدواز كانعالد اولا لس را ف زيجات اوريمتلانع
 اتئيبعربلان اكاذ نأ طيح نع :ياذلا بحام اذإ[سم ءوم
 داؤثق ندلادد يلا ناك !لوعا خي دب اهيا هببو اكن اضاَسب
 1 لماتلاا يل احرساقي الفرم اظلاوه كونان لاو 8 اردلاوهان دوا

 ' ”اهلاؤد] وفاه كقراوف ىلا اوس ناف لق نان اوف مالطالا اع
 راما زخات حا رش ون تداد اذربم اعامجوت نامفاوأ ا
 ا ١ ثور وانتر عف ]جوف يوب اوله :موبلا نال نؤرع خامل نيل لك
 ١ ره ازمشضوع ةاملا هزه ثع كلا نوم كيو طو ماك

 ظ ا و
 ١ رمان انا فاجبسالا ةوهريغو نا اق ىوانف و و
 2 ةطواومدرع4 كلا نال الاح بج أذ نعا» سوا ناوي
 متل! كد وايفحزيغي نا بجو ةجورلا دقي دقو
 فله اجمال هركذ اطّئفاوعراشلا ب اوجز ارظذ ى زنا
 فلوق كلل اباب غل فلا اولد محلا لاو تكارياس
 2 كصلاو اصف لوا ةىددمحاذ هذ رو بم ئسال قلاع
 أون ثحالا بجاول اوم )م ارمم ن !لاومال ا ىوعد رزغ
 لوم بس اني ةلذ لجو قسوب كنا دنع اره وكلا نال
 ةيوزل اه ناو! م لزب دارارق | لافين !ربظالاو 2 ىا
 ميا وعام لع نيفلاب طعون لب لها اموضو لا نتي
 ى ىرارلا يزرع ازعرصت ا ل اقزحال اىوعد رمزل كت اما
 . ملت عرش ةقرك رك ماغلا وصد لوا لل جركأ لاقو
 | ئالحالااذ اكواد صملااق ما نعركا ]وف ود ثلا نوبشلا

 ُُخ



 اوال لف ضسوي ار رع شبر عدل ر عاش ظضلا لن | هاريس لطاو
 .ردز ارها صافن |وعل دب اهندمان قالو صكال اف هريعرلون وعلا
 انل العر ' وسب ىول | مداعن ررعمب ضعت ال اعا م[ كا ةراشس أف و

 كلا هني شل يفر ريع ن | قبرطو هرارشس معذور
 مول ءاثل امشسلوالص اهو لوالا مثلث ةقفنلا هيف طرف
 ولف درملا اك اف معفيلالن |وتلارهاوطخ يول اوع

 / |ذاارهانكاشسإ اثو لا طرحوا لضامو ماملا نبال ا ظ

  ا/مافتولاسسبوا ةايطللاجؤ ؤالتخالا هت لسن افارشن
 تاون ابكبعا ككاو ىزذت نادب ال اهلل اني نادإ لارج كك
 ةلار دوي نمورمف صحا اك ىئن اانركد اكىابلا ناس يزمملا#
 هسلابواو داضتلاب كة فرعي ناد وجال ل مااا
 لصأ ىفئا] مال صالا ارز ايحفباوملاك,لوف لوالا جوا
 ول يارا لاف, وئالطلا رؤس لوم لم ثمتلا درلوه يلا
 قفضو واو عص:صقل اك ذيول ل مارهع :ثر و لعذ روكا
 اذه بيزتاف خورلا :ثروهزح ايبا سمن و ةروصؤ امم

 نوح يا
 ود -درب |ذ اصف ئليلرل |-وحيملا ةراشأ مب اصاطلا لو
 ير از ماض 1ك
 ه.وزتاذأو لو اني الا ماك رادار

 قارعلا

 ل اوعا نعت ةرداكر ماعلا هردززاذأ لافوأو لوعأ ها. لهل
 ن اىلوالا طهلو لودار ميغ 4اكلا ىا مهيد كة وبات

 ره عو هيما لع 4 اكل نم رك ام بوجلا داس | دكذ ل دج 15

 ماوع اجا ”تيلاب كل الداضصريس لويز اروح

 فلل نك اربم نا
 ار سطام ىلإ مرح

 اف ثاثوالا التخا 4
 ردرلامداقت

 مذ



1 ْ 

 ٠ ةياورلالعاماو اوت كلل املا جار لع ]وما هيلعوتصتتلات 2
 دق مدت ا:0ادنذااوهبتقسالؤلا ىزحالا

 محا [ضد هب اوحعامإ” تلا و طلاب ككعوادساو هينا ١
 ةولوسا رون ىئدرتحوارتم لوم | اولوؤ محو راويوسانلا جلا |
 وال ناؤ نانضتب اهمال لوم 5 |ضونبما فكل ر[وصوعتلا نال ١

 ١ه ظ اياز كلورجلا نيب'ةزشلا مدعو نائنتب لسن اق لوعأ
 لمان رم نم مزلبا قاق لاا ىليل دن ان اننا ضر ملول 0

 ا الاب عا هولابت نات اوال
 ملال اتميلا :داعالم اضل اب واؤيب ودا اضفناو (صازملابالا 7

 ءارشب | هتعاكوا مالا ئبا لاقل وفا .طلاكالسالا سبات
 اهلعزملان اذ هل )امدؤعل انسي كرب ربىبا و دئمعلاب كل
 . تملاولطا لاني ن او) ]داو يزن ازضوعل لاعبو ]+ تعال
 | ملح جون ل ث حم اههيمش منتع طرتمل انيس د أراد
 ١ هنت نر يعاريجب ناك[ ذ | وطَسلاو مل ويرهاظ جولد الا جود
 7  تالوالان اكو ةدابعل اهرهيب ام يعول لوما ملس نع
 ا 6 نع هن ا.عااناما ذيع لون
 دوال ونا نإ وو ىربشملاو ا لالا لس ائم لوما ضملا لم
 نكد ضنا. بنا
 وفا غ لعب نم مزلب حابلاوه لساىزلا ناكن
 انيك فلا لاق كغ ممرلب ىزيشملا ناك اوؤنام مهلسالاو
 - هلعورب الاف لات كنرلا لات لوو هنييعزحاك ىث دحا
 ١١ طضاييشو ريزنخوا كى دنهاراد ىذ ىؤشاولاب
 مو دكني لجن ربك وار ةقو ةمئشل اباهذخإ

 ا

 نر لا

1 



 نثاوب ناك نا[ هديك وكاعاربرئال تيان باولو يب ذظ بت
 هلم ؤ ودل هرعت عااد نكن اما 4 اكل هلم :اكر وحل
 ايرون اهيل اوبص اغاو”ىومشسلادارل | نصلرب تق ةعفشلا
 يل املاح ارزعلا كائن لاراق لوف هان الزطلكرالو علا ر افريوصلا مال شب ن اخ اقرب دفن نيرين هبا وش! مانيلف
 وأب ملابس عنيركسا امرا سوماقلا ف ووزن | بازل ليوان
 نصفرف ال لوهؤيشرلا ( كلاب اب لعا ههداورك ذر ور اكماع
 : بابو حت هونغ كل ن ارجل ودا دا سربخو هاوفملا نأ
 قيس وف ىلول وكم ار ع هذانم نال ةره ظفماللاها لو سا بلع ناك انكار م قلعتيام انهن نمد ةرع

 أمه هريع,ضب هانم لكي رسلان اتامرحلا باب م اشلازع
 راصمن] ذأ 4 فالوثاعاماو نأ وانه مال العر اصف الا جو
 لوعأ هربرؤن و هل وترحاملا هاوق ]بل دوهو اوت بهلار اخ ب2
 هركد اعقاب جينا صوعمو هتبفرن ئلمش هاون | كيكعوضالد
 ديلا, مد:شرلابد ار الاقي ناىلوالاو هركئام اص الوايإلاك
 7-1 راسل |صور مالهلا مؤنس و ةرداصلا مزل, الذ أذ اج

 لوف زعل لك وص نا وا وفض كتل له |«لكت بابو :ضرلام مولا
 لإ ائ ظفلا اريزم لب لىلعلا نا« اياب لاكول رضع وسرت
  اقريلاضنو ةوسالا سوماقلاو لود امرزعل وس | د املا وعملا
 ادهن انريبخت اووف |ملابواس | وج يرحل بى ايام
 ةرقنو لون مخ ال مصزخا ةارما فاق ماقملا بسانب ال ئممل
 زلات هس لورا اعود رجلا
 ه1 رجيوتنفم دما نك وزنا عجيل ولا :يالو و ىلوملا بالو



 امرعلا عواده ةرلاملاال لوزا :يمداللبو طكنلا يلخز اللوق
 بازل اا لوف ازحون ]ب ول وه ديل ال الب اغاد لوو !اهفالم الأم
 ن انامات زد لأى ١ انزل ىف رحلف اررعىرتس|اذ اهداف هلو
 اوسع انزل مب د درحا ن يعل دم ه1 ىزكس | اذ اهنأذ هلو
 لايادبخ ةمالا كت ن اوحو طاطا باو هلوقالوا اجراخ اك
 |نمنرؤو ثامرملا رضمؤ بسال نلا خلوا نايمضب هانم
 د ارم اسولو لوقا ادساذ هبزيلغنا| ناك لوت تال الواذ
 موق هرككامويلعدربال دفن ضل اومظنلا فاض لكي هن اعفاشلا
 .,اون ها اهرما اذ اوههأشلا لاذئمل هاو نكزد هرم | اغاو لاق
 ةنللولسم هبررتل لًومازكل ا وايلو ال بابو لوو | ابب موطن رث و
 ةينىلع دا و كاوسب ناكو ماد افرانحالو هوو ل ودا اهلع
 لرب ةلغل,امؤخات نلدلؤلع امان اذ ةكنج لوثاملل"
 نم هدعبلاا مه 'ركمل ناد از اها رمل ازتحا ج وأ هضملا هقانم
 ١ لزق] اد أرلاو هاؤعب باكا ورك دامب وجو ودم انلف جو
  ًانيرعجز الاب وعاعب اوجدارلاوداونن ا ىريعرظالاد
 منول هج يشلاو مام لغه يعز ص)/ ننال [ قا دبع ار
 لنناد ماو ينل د وجو ا امر وهو. ازال |نم 4 اكنلا يم
 ,ةناملانال ولف دافنل اذ اولا سو مما لوهان اوما راتب نيك
 اننلاؤب ةنام لكل ال اَنِن ن ادعس الو لوا واللا وهذاوطل نم

 هنوكوهو ل اام| ب اوج جال هيو وف م زكاوهو عسا
 ابابا ا” مرح تم حلا ذ | لود هناوهو باوح ا اماوزتا
 - تحورت ىالوداىلولان ذ |يزب جو زن ماون نين |هولط

 هور

 انات> تحففم :١ رسب# نإ



 كلاي ونس ن كا ذ لوقا 51 الس ىطولاب زوتسملاو لورحا درب
 قاع (لتيطولا ناوأ ذا ىلا ماك هرانعاب مزل نيك يسال
 موعد وحد عاربو قل ءىومرم هطمنل !لاهن اىلدال ال دلذ
 نود جونم ثباثد انننمالب تن امو نحر ادربرل اوم ناكل اهنا
 اهلل ن و ىال ما وأ تول نامز يسم نال لوم) ان جو

 نايك نال نال بالا ؛اس نعال احتمالا ن !اانوراوصهداشو ١

 شوكلا وحل اذيالل'ككلا حن لعل دبام هو اينرمل باها هوز
 لارطب مولىلا قنعا هر رتن لود والا وج لكم يح وال ذركم يف
 ليف ناد ءاوف ئينعا اوه ؟واهنم ل اكول ابطل ياؤعدلاكإلا
 ملا او لوتملا ازال ل تا دوعاملا نعال ئنمل | هيب لو ميبلاب 2ص
 مببلااوروبرر انجن لوو ارسال ام مل لو ؤيع فنعا نلاقولد

 دقوا انلق هيلاد اههن أذ مزلبالنعلا لو ركذ ن اف”رلجبملا هزه
 هب أوحمام لعارس او هسل | رئفيب يلا كرب لا ذا ذرقسلا يعش

 نار وملف نكرلاوه ىلا لوّسلا ط افس ب ركذ نكمارذو مت
 رسل اها 4 الكب ايطا قلاب هيلا ذك ودب هيبلادجول دبا
 اغا لاو لوو شر ىزم نحاول ف ًوضرلا ب ايركق الو
 ابل دل لاله عومازلو مز نحوس
 م امكحألا موعل ييلفتل يرطب اوطم ماعلا لذا لها نم دار:
 التام هوهرمرظنلا لوما ه١ انمالكن الرظن ميو لون هر وكدملا
 نور روق نان كعو لوما ةاروصي ناز ود اوت
 هن رعز أ باكال لرشصا حواف ارلطت لس باك ٠
 هأ ئالطلا دن تكرش | (رار ماوثدس ان )لاف رن اجي د 1
 مني اعانزعي ال انلادرح ان روحبال هدم ن وك يم ناذ لوا



  لرباشو لفات هز اوجرمأيرلف ئتلسب الل مرعاوكن ا
 ٠ 10م5 لْؤ هياثزب طل واركساولاومنازنإ اف علا ل قرم ب
 ةدمزس ةرولا ساكأ ذااهااوثاملا كاست ايةرملاو | ةجيتلا
 7 ارئاعلتشالادسافرتش ا اذا ءاذ كنون ا ءامإلا نزال
 ٠ ”ميرااورلو ملا لاق هرغعو رسازلا هسلا قرير صا نم لعام لع
 . ةرولاو ىحافت صوف نال طل وولزل لاق لوو اه ةرتسملا أك
 ١ الوحل ل كيابل ئحركال هزرعو معك ةرول نال: أب
 ١ هريع يانور: سئ اذالبتاجاذ ااهرلو بس تْنْب
 ا ةأانويح اوت ارسال اكأنزمضل# اهلا ءىص ف منال اهبك

 أ يل العمال لوزالزالعبنلا نوت مدع هدول
 ةرولان ا ديذب ررونل اازهو مامرلا ني لاق لوف ه1 ةوفح نواحي
 7 هنال اوالط درب ةفحرأ | 4,وزلا كب ال وح هررعالص / كال
 ْ ئالطلا دعب ب شااذ ||هرلو بشل تيس الو ةرول اذ اياكم اعا

 | يك بك ]ضد الإ شملا نم"وباط تلاث مورا :تسزع لذا
 ' ماقلاحؤ ةمالا ورث زوكاربشس الاكارمضل م كلا رص بل
 - ماكر ”ت غانوب| ازهىلاكملاراطاو ون اررسلا لعدب وجو
 نائل نم !ءانيلن جاوا سس نات امرملا ب ايواوحر
 2 دتشيالىأ غاتالا لاذ لوما هريس منال صملال اقر دوش | هلم
 نسحالاو يرن ادارزعال اطيواتعريعلا وبكون ةرمل ا ماكنأ
 ملال اق مالعلا ناس لع وادم ة رمل ار يملا جار ريعلا نا

 ةياهلل اووليزا لاق لّروا ها هارملا "لا ات اهماذاد ٠
 - ةمئاملا تءاكاذ ا اد مهب نالثخ ال | ن | طوسبملا ىلا اي نمم
 ' مالكاروزت اكمال ىؤيال ةرعلا اضل دوب مالسالاو

 مما



 د نا ذا الملوك لا ةراشا ةدمل اكمل ظ
 دونإسلا نخ«رشملا نوكن اوراشلاهراتخا امم زلب لوما

 ”ا/يمرل ن | لوف نع وفا بالة لادا لأب كنعد ظ
 لو نايربحالا لوقا رسخت اكأذا اهؤالكإو فت ااا 51

 سا

 ريلقتلا لوا يجو لوتلا نيب هتزحملاذ امي وج هما ريش ها ةرعلا اكو !!
 قارا ودنا | 'كرحال اازيعبلار لب هرحا جاو نعول ليلعب ظ 'آ

0 
 هب اريسسأ ناب تامرحلا باب غهرعو /راثلا هع نكل جالا

 مييسلا لا نا )كب احل نعع اح .ظفل ناد حل بجاوبودل

 كورال موف هايل توجولا د وذ اكل هزه م رعؤ )سبل ارهتسالب

 ريض رز لوما ريب الذا مال فانه مري عاره نا .ينرؤونا ها
 0 "لاحإعلوجا 9 اليواث لع-'وهارلا

 د اكو لوم دانت كل نهوض هاني مالا دلسا
 0 ه0 كلاي اسال كالا طايل
 ”داننلا ندلا نعجن ن هقداك لفل اور لسا ئاجلا ههزتاذا
 ثم ل ها نأ ةرحاو «لمردكلا ذا أون ىزمت دا نب اعل يلع
 نعني ديلا با فز صفنلل| وشن للث هزيعام أوان ددعراذ ناذ

 الد اف مللس يحل عزف وريال ىدملا تاشا ن | لعهربغو غاملا ]
 ناذوو ون« عزي قحزحال نيدتسهدحا لاي ناك

 ضاداذا لوي ماذ تحف لوما ه١ ةرملار تت لةدملا هزه لاقل
 اول اض ]خي أهو دع تضل (ئعيح الث أهيم لس | نم مالس | دعب
 ةرملا لاقل نا عيل زمألا شو وللا بعص تان م
 ادابرتجتنا لو اه كابرس :رولار بنش



١ 
 ١ ١ كول ذيل جايين )نولي نيكك ورع متل ضخ صامل تاوف
 ظ أرثراقرفلا بس و ددرول د اذ دصاؤملا ت اوف طس ىلا ةجاملام

 نلإ/و'ةدلاوهروكرماناونلاب صملاد ارمز لرهاغلاو ماعلا ماقنسا
 ' كفااور )اممبلا باغي دن اذار لندرلا ”مرلا غماللاو
 ١ زوجا ذا اجريعزحارمأ ئمريالذ واو مالس الام دصاقملا ]صل ملا
 0 هع د ىاذكا ف لسملال ل مل سملا نيرا ىالتخاو هبل ال از
 ٠ ماو كناوفلا نيطاذاو لوو )ءانلنن مل اكد خوال اوه
 ا إ ايس انما ن وك, كابالا اع م دقح ناونلا لوو ءاب )ىلا ئاضم
 2 ناجوزلا »كوشي بيسؤرولا نأ هرك اهل وق جو و ملوث متل
 ظ / .ناجوزلا فلتني بس وو ”ةزنلا هر لعد في نا لوالا لوو
 ١ راك ونا الاه اهصّومحت الز نكي ناؤساع ماعلا نا لاقوا
 ٠ هيملرشي بن لكلا لاني ناز وجو لوالا حا نوعي لكلا بسب
 2 مدملاو جاب هلويملا مالسالام يلع هنر زد تلو لوو نامل
 ١ ]كيج لوال يطب انعماقلا و نت نادابطال نكذ ف اغا لوقا
 ' هاونالانين بوبطاو نينمل الجو ورمل اب لاصال ىف هرورؤم
 - بيساإ/لّوأ|ب لوح رورتلا ببس | مهن زيفول ولا :ءاهلا ىلاث
 ةَديمح ولاد توتابانمزلا قيزلد اول | :داهنمل كر قولان ئاؤلا مل
 هن لوا اهم نا ونس راونىلا نعيم هرهز!انلو نلف ضاقلا قرب
 ما طوتسةيالولاءاطس ابد اراذا تطفسرت هتبالوز ان ول ولعت

 7 كاسل انهو لو ثراؤلا اهي رجال نب لولا تش اول لوا
 ' نباقلانالرهزم ناك انادي لذ ن اثات لوا صال لد
 - بياتلا نكد | باوالو ملل )لرب ل قامتالو ”.قرتلا اببسوبل
 - هلاطباف اوبك اذ قلل ةروكدلا "ليلا ليد تامروم نم'قزلا
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 نم فاعلا نه ل وها انصل يي شلا او ملا لا ليل لا لاجزيب
 لام اعهرملل العرسلارامحاز اوجم عل ش ف هكا نلاعهاشلا
 هدو ان موهإ قا راسل اما هاند لونا عريعوزتكا 2 شد ”ءاينلا ف
 . ناتلا سنا لود أها انلوصلا لاذ صرلا تاثا] .اونوهد نيطم دوب

 عبس راودد نم انسملا كرا لعد سايذ نع ب اوما ىلا ةراثن | اكعو ةَيسح
 *ضئانم ها راع ل انصل شل وه مولوؤفو ”ضراوم -ّقرل | 1إم بجول
 نمش نا منال نكو !ش لع )حبو انصل عنقي نا ثم دراز | نب
 معاك ازنملا عطب ناك را نياورماطرتسلاو ماكلا ءالتشاب ادالا

 رماظرشلاو 4ك ااظفتابالاإلا يتضانننا [نالن زاد إش ل4ذد
 لسمرئف اصبا كتل ارحب د هلع فاذصلا فنين | ثدر ناو
 اور هد ماعنلا نبا لاق لوا | اسم ةحوكم لكما تاكو ازعل و ملوث

 اذ

 ضنا "لس ل(راد ىلا اه|حر 1. زخبرطلراد ديب ح1. وزن سم :
/ 
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 تراصاه الئ ماهو لس ارمتنب ةاملا تجزحوا و ئيابل اب امجتوألا
 ت4ورلاو دومل | نم 'ركمعال دا ئيإسملا م اكحأ م الابانر |دلهانم

 لمرلا اهجزح ا اذ | ىلوالا ةروصل قبري نياسالذ مهلسإ لها

 امااكحو نفح 1 اهجوز ئيب وادب بابل "وشب اهناكئحاوبو
 "لاو امج وزو امحب رطل اد ةانر الذ احم ادرعاظن م قبفح

 برالرادز اهدالد اكحاماو .اودؤعا ماهل نه مالك د اككجرسالا
 ماما أرب فن لع ]ماد *رح ارك مهاس الد اد فا وجوز داكح

 لل حرك هيلا ناك ني دل | /ناشنل ادار وكين | نب
 ازهؤ4وزلاددو له اهلَموا ماس الر ادملا ومس اجزحدوذوا
 ناش[ (غ طصومزلا لب نكي لوق ا.جرل عاجل لوف ىلا مالعلا
 عسانا |نيدل اطلس نأ مل هرل 5 ام تول ذا ل وصال | غيب أم

 هذا



 . لوقا 5| ةرملا كبح نامولو لول هربغو كلل شب زك سيلو|دبع
 بوحو و .داينعا راو يرسم ماك متل  حرلل ن اللد اال
 .ن امض لوف الواو نخ قرف ريرحال هذال لو مولويع ةدعلا
 - ةولوالا نسال طف فنزل واسم ن وكءالذ اهرب اكد و| ساما هوزح
 ا ئورملاب كاملا ع دتسما هنا ئم لوا انيبام ماهل صمل الات
 شلات 'ها) ملودا نضل ىلا انح بذرعلا فول مرعل مانا نبع كرب
 مطمن اذنك نو لوا اك رطتو لاو
 .ن | سرداملا ةراشسا (ول فرضنا. نمعرهمل ابد |رلان | ف اظلاو
 . لئفلا قمر وكا خب غضا اصلاورطاضملال سامو طنلا
 ملأ لاذ قوما لاوزل اعبام لاجل, هدارد نوي نا نوكد) »انت

 لكلام ىلا بوش لواء« يال اذزلأ د ظ
 . ,قالغلا نم خالو ايا انناذ الكيك امن ةدرل | نكه غاثلا
 . ”لمشلا زم هربوش دوو: نالاج ه درلا نق الفول اروع انك
 ] نالجرجو الكف ار ئالطلا قمن | هنا نالطلاو ملا لاق لولا
 ”هقزلا نقولا زول و صملا ل اقارس ل/(ميغو بز مقا اماه ف ةدرلا
 داريزا(قالئم اكتللاندانمال ءككسمالل انوعم ابار( نوكى | لوها
 خيو ماكؤ نا صريلالا ماء اعووتس و | هانعاس موب
 رك فالطلا نع شالو دك ارسال يام ةدرل الاي ناي ليلزلا
 دارا قالطوت أل .لود قالطب ةدرل |نئؤن الذ هدوجوروب هثربب
 جاهل اذانكةدرل اودلوف ةرملا ةبئس لو ةدرلا دوب ماع اع
 بابلاازهؤادتناانلل مرعب د ّيسرفو لوف اهبازكفاعتبا
 .  هارنب | هلكلا انت ةرمل ان اذ ةرتملاب شتم باول اذه نأ الأ
 . او اذم يرارلا يات نال لو باكلْلياواؤرن امان انتل

 روي لونا



 أناني نا لولا لعل و وهتلايحْرمدومل |ةوزكانلا دركي لوقا
 برلازيوج مود ذينحؤ ناو اوف نا وونعكيما قاطو ناضل, قب
 مدارنر ]لم نان وفا ط اذان حاج وبا ةاكرل اهتمياوذندا
 افا جهلا ١
 بل [عامداو قرطلو تلا اكوا نطعف مدام كم لمج
 هبات ئيب منقلا ف لديب ناكؤللا نا هشسباعزعو مم ال اق سنفلا ٠
 مشلاناراوحمردو بوبا لعل دباس لوسؤغه نادةك دف للا
 دعاني لالدتسالا معمم ماساو ةولصلارلسابجاو كيا
 درت شر | ماب لاواصياب ولاول عل زنال ثيرطل ةقتو ممشلا
 لولرلا ”ظاوما ]اين انكعد كيا باشا تابانبلاهتاطولا#
 ركود ازهاه ئرودملا ييدطل دار اذاونالا لاق أ وفأ ٠ اني ارد [ضئالاو صملالاذف بوجو اعل يل دعي ناكماوتبا هيلع

 ظ هاوراعيلصعلا مدخن ال ةدياذلب ةبايزن ا حاص نسر ركن ازه
 اسيا و ىلا 4. ن اكاموانيو رام الطال لون نملج
 را ؤ ةر وكرملا "للا لعالوا ل سب مانويل باوجو وزنا

 اىاليوانبا ديلعإ حنس او اوس ىدولاو هرب رجل نان
 ء.- ايوا ركذ الويب نالوا نك مياشلا نيبو نيب الخل

 هللا يلا نالصلااةاني ورام والطال ماوهل دب هاله 1
 اءأررصم ا عوكة بوما ىلا هجارل اريغل رك لوف اًقارط نود
 ىلو ل عازب هزهو إف نسما اهنوكر ابعإب وأ لعل | مب
 يارب ىومةدداو دبع ماؤأول اا اوحص ما ثني لوقا
 يل نارموب اغاو كتم اماضّرلرموب مىرحال| مضارور وضل
 الفدا لون كو لنواب هدهد لوف ريب نيكك نسما ذاع م



 ؛ مضلل اق مالكوبزنلاةمعذ لونا فرق اين ارلاذكك دم لاق
 8 اهنبونمولجوراوفولا تنيةروسزال
 .ل نسا مجبل مالسلاو ةواصلا لع لع ابجاو نمل تلا نا
5و مرعل هتساملهأبا اهلوحز ين ازاهلإمايلذ بجأول اربع اع

 ١ 

 مجرم اضراب ةموطلا بس رأوق ءامضرلا ب انك لعاوس اورشلا
 ملا خال مالسلاو ةواصك لح هلونل صم لاذ ةيزلل وبث ئمن لوما
 هردوالانل أ وحاضر ”حالمال | لوث | ثيرملل رحالم الاو نانصلاو

 لاقل هرع وس الن ال هذمضنمما لوهر دع كب ام امل وف نكموت

 .ناوأول فيو | اييكح ارقيطعر(ذ لهو زيجولا رس غارلا
 راثلاوركقام هفرزي مو ملل :ازث اعل ومما لور كك امركذ
 ل الد نيف لودطس فالوب لون امد رف نيب ال ممل لا
 الامم رع مالا واول الرا انك لامعا لب لو ة بانك
 اداؤجب لود اذكرك ةاعامتل الد ناي | ذاو موت لال تس الاربع
 مابعرف لس نانا مزاد اغاو ملون ىطق لع هيلالد نك
 [لصرلا نا يسرق لوف ها اميضر عسب الريشكاو لونا يدعتالاو

 مضار |.اعيضر متشلوز |! الوا لطم ىرثل نم نيل امم «ذلل

 هيلجيالوووعمطرن و | ضار مب هطارل |:ؤللاؤريإلا اع واج
 القاف ناز اجرإوف يل |ذم لطف لحث وم هنن |
 اوف مالا نع لاحتءانملا بجوز داو زعما بحجب لونا ا
 لعرب يلام لعرب ف غاوحا لأ إذا لذ رديف ىا خا سان اك
 بضر | ىرأ |راول ا نم نوك اددبال لو اعربحو تب داحالا تك

 ..مداولالمجن ورب نما رج نانريجتساو لوا ماللاب نرسم
 . الراو داطلا مج روصملا اج ةيصتمضر | ةأرمأ نآذ ماللإ
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 دوب نا لاذ :لذل ارش لو اهتلمطرمرلو هووزتب نا إال
 هل ئاورل الملا طالتخال ا يملا ضو مد لونا هااقنلا
 2وبالون'ءاهلا بحاصرإ شامل ئانهريبنتلا اذه هن
 همشنل طراونلاب هدام نيبامرعد يلعوذ عيال لوف ا ضراملادجأا
 ةمرملا رويل هد اكو .لطصملا دال ب الهنا مشن
 نا ملوث[ ايلف ىلا دلع ناكر مرح ءانتن ازيلرل نينا
 هيد هن ايي ملل نا يكل نعبهرملا يسمو لق ه| فيت
 بولا ن الوطن ف ملف يكل نصرا قيتعملا لود نعي لوقا انكذام بولو رو جزنل ا و"طرامملا باب ؤ لود لوصال ارهصومو ماو
 دوكو وج ودرب | رةفح بولذم اكديم ذارعلا مدي لأ أ
 املا لمحو اولا [يئالخل وايت هاصاحر اكد ومضسريع
 نبى د ضو سل هذ ثيحير امكمب واطمدير | نأ هذال دل ا
 نأ همر ةاصإلا اال ف ىلا قبب ثول, و لوقابولطس ناكأذا ٠ الار ل عدوه ادله ارلا دال ز! مرعب ةرطنرلوضو نال وديا لوب اني يتلا
 *نعتمرطل تنال ن | مزإب ليلرل انه مو لوم ن | 3 لولا
 ملكانعلا لبان اهسا ولولا اهلا قلاق اون ثك يودانلإلا,ب تيب 0
 لولا ةدالولا :مروصيب نم يرض لعئللا ىقنخا انلذ لون :نأهيلا
 واما تباثوه هلي ىلاصاصتخا نكرلوبروكذملا ل كرم اوه
 جد غاد طلخا لانراولا هلا جار رهو 2 نكوبج تب اثوهام ماو
 نال لا اكمل ارت اذ اكو ضيتب اكسن لكبمرعلا عملا نب ديرب
 إن اوبحاك مز اى مدرع طباضلاو مليوط ندا امل ىلا اقزسلاواهإ

 دول ٠
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 1 نيب هاذ ةرهاظن د |وإ تبان اوبح كف رلي ضاذ هرهاظ ن ذا

 . هارزا ال ةكيلعمركك اهزلالد ى لؤلأ ها اكل ل ع)لد وهو لون

 ١" اا ءايزلا نسولف أهدجو اهلثحو ةنييضلا ةئظلا كالرلا
 1 ا ا بلع
 ٠ رالاباول قي نإ مزلم جرككام عتولخ ل فارما نم نسب امل يع
 أ كو لوا ايوحتطيس | هاوفملا باولو رن ىلوالاقدرطب انه

 ١ جار ارمعالوو ةريزعلا لاقي ن |زؤكو ايوحطّيِسال جوصالاو
 ظ هدايعا مرعل اعزن اهمال ذ | ةريفصلا نو د ةريبكلا ةارملا ىلا

 مما طضاوم طوؤمسلا نين لع ن اكلم ترك ناو ملون هايل

 قام |يتنب هلو ع لا جازوهوإف لن اهيزلا نب يقم
 . ةحرملاةريوصلا ئعب لوي | قرشت ارح لب اذ آو ملوت هلو
 ' لوأما لكلا داضأب ىببل هاضرإلاو الامانه ةيبماهنركصلا لاف
 ٠ شابلاكببسلا»ب |ولصاو دنع اورل اهاظلاوجو نوينيك
 ١ م ادعي كردتسالا*لكملا ملا انين اماكن /لانزمات
 "دال زهو طم مكاري اذ نأ لاقت نا وجبال منال اهوبخو ن
 . اهانالوأ لوو ةاابعربل و ازوزحن |ربخهثوهببس هاون
 .. ةيككةيرعلاو هلخكلا ىلا جار ون | ةريزلا لوقا طوتسل ما وفل باكا
 . هلولواصلا « كلا لاح ادام رو نص هاون اند كاكا ىلا جار

 . الصلال افريل ىلا جار طوتسريخو بيربإ ءلوفدلارظا:]ب
 . كوعزا]انلوذ اال لاق ل با ضمملا قلرط بكترملا ضان
 . كولا العلا بتعادل" ال ةمنلا رط ّرط ن الهال

 مالو | فصن بحيازومو هد وجوم ءيشلا انهو :يشلادجول ملاذ

 . باول ةئالث بجواري مازل )بسال ةفنملا وررطب بجو وا

 ننال
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 اكررنم ا]/ىفلاب ىابتلا نال لعنوكذ ةعتلا بحور هيلا ئرشن بوجو نامل ادارع لوف نحو ىزنابلا تنال
 ملوث نؤعل ابل ئعب لوف ار | يعمل اب بت زوتملاو ملوق زنا لف
 حبب نا «راشللبش الا ناكل ف ها زحانم ئالطلا ناكأمل م قالطلا ب كاان هد لم ها ىككلاافب م تمر كال

 مرّ نالطلا ن ود ةري وما فرط بيسو: |. كلضرلا نعدرخات جو 3
 فاعؤو لوي )ماض كتل يات ص هاطرالان | ىلاظن :يكرشنالا
 دركي هال ازيض اذ | عاقل "لاق يضلاب وقم مطمل لوقا ارنا
 باي لد انلفرحاو طولا واذا[ صول غوائالطد ال عمن
 تودالحلا ص لاق دارطنس ا جربلاوكذ نوكتل وا ؛رسسلا ئاط
 ديلا فر ىالطعل زن كلا ؤيضلا مالم لاق لوي هبحوا شال اع
 . :هالولأ ]انزيم ب ضومتم هز ال :ككت ىرن | اكل باعت تاثل
 ديلا هفرزعذ رميا عرس ول زل 0 هين ثلا طازه حرس ةلا
 هن ال يلا نعز زيد كلل اب واود و ف اثولا لحوهو اسحتسماثلا
 للا فو هاك اب رزول | نكذ تبين ال كل اعز ثباث دهث هت
 ليس ئكوربسالاو سيل ا قلطا لاَ اقلطم يول اوفر نع ةدامع
 دول ًاصا :وكا اذ اجا د دعوحاو | عسو ,اوث 4دزنل | ضاماع 30/اكل باي فئتمل دايخ ابا ئس امبالا ف لولا نفح رولا هانا هال لا الضاهيلع لعب تحاول 2 اا ينحت و هيل | ىلإ اهيني انجل مالل ادب رن لطف ترا نارفال ولون ا زعل لاوعإلب هويع ذو هنتل ابرك
 نصل !هل جدال: قالط مابازهوعضتل وبا ةنسلا ةءالطوهز شو هلال اثدزعلا!مجاروهولوف لولا ةأوهذ



 ١" راول »الر طاط بلت ن ارلغالاو ملا لاق اوال ابا
 ١" كلا ففخلاضراهيال موعومركة ام لاب ال لوما هاهم اامزرل
 ٠ لونا ماكرييحت الئ اهال انه ةرملا بوظال نال ةرعل )بوقوع
 ا 6 دورلا زعل هافانا اهزلط ذا امؤالخ م اهلعدزب

 ' *الانزع رحوا ارفجنس ون |سةرعلا نس بمحيال قالطلا نش

 ةرعل ايو ازهاعو لوصالا تك مد ماك ام اكن ىزعبالد
 ظ (اولائ ا! اف لوو اهّيلطل ن | ”عدبل ا ئالطو عل | لاقر وير مباغ

 "  ةصاورلط نان اهيلطن اب لذ وذل امض نلاغام ةعربل واط
 ظ متووا يمل قةرحاوو | (8:/ىبتش وارحاووب ص ”كزموا

 .  ىرلاوطلاومنوزت اوهيلب ىزلا نمل ءارمماجواذ اروم احرت
 كات لوف ةاؤالطلا )مالو !انلو علا لاقالطلاهتوا
 ٠ طلال هرع) انة ]روح نوكي ءافر مامر! لاق نا فلا
 ثنطاكة مر طحن ة هذال خحرمالا ويصب ضحر رو روظملان اذ

 ١ 0 كارد نيت طتيول نم سو لعوم لصوب لومي نيببا ف
 ظ 0و وأو د هنري نرعزوكبل جمر جوه ىرل ا ايلذ اهم اوبح

 لوو ابوجاريلف هلوثىلا صوخملا ناب بجاو ملول عال ارد ال ندب
 ظ ولا ل اناهيلوحرم اريعلع ةرعالو ةرمل | ف نوكتمخر |راذ

 . تابؤئعرلوارإو لوا ريكوارصم عكا هوما تناكاذاو
 ' ةلياحتن الا ا ضضالداورظ) طع يسد شنب ةسيئا ناك
 ىاو4 فنا دعا زه لوا ةاذنلا اهتلطن ن اداداز صئالاث
 نع هركذأمةاثلاو لون ىاخلا ليلرب روطس رمل تو نسو
 اذإ/ناوذ ةاعامر ع نال ةاقثالا دارا لوا يحراشلا
 . هضوركذاعو مل مالو علا لاذ هل اناكورطلا عز اكأوس لو

 ١ هاه



 قربا اونو ارت هزكك امو دلو لوف تبويب هانا ةياهجلا ٠
 بل ةسرو | 5! |يم|بلل موب ال هنا انلو مما لاقربلاا .٠ نيصل ئرعال نع ىلا جار يزعل ذل نم زصاح ايبهركذامزز ريظإلو لزم ةرييصلاو ةسالاىا اهتيلط ن ازوجف مأوث هوب
 كولا ف هدسافوا تاك ميص ةواملل و ةرملا كارب
 لأ :رعلا ودي تنعم لهل لانا جالو

 ىلا زيف ءازئال وا ترم ثرالث مدل اىزن اه نك لاحكام لا يوما لد 9ك لاو يلتازه ماو نالت ظ
 رضا ررطرما هن او وأ هضنو اهل عرب في ن | ىلا ةدملا ظ
 هند كرااوزعل ا اهيطوب نلت ا] لاهل ازومىافل سارعأ أ
 ءالطلا ارك نا طلو هراشلا لاف اوس انس ماقملا انه ىملارظل النص اهل |طازللا نه سو رن | اهبطو مدعو قالطلا
 ى راولا نايا طل رريطل مزمل |نعورمل نجيم تن اذ كابا بيع
 رجول تيحإلا قآلطل | هْنِلال نا طصال لاذ رين أن دن |ب أ. يسم لوا ىالطلا هني ن | هر ات اراو لوث هما لاحو هلا حن انشد
 ئالطلا رجيم طول ا بيوع )ل رل اىتشن | اهلا جال ]يد
 انياذ نيد ويرل ا دوجو هنم العم ارزفن تءاكن ادادعزل اذ هلوث لحين | لوزا ورشل وهو ىوذ ف يمي ن امر ندب الف
 قولا ايبالاهد رعى امر فدع مازهال | ناكالطل ا ةحابأد ضر روم كطزس اذ | لوو ”نغرل | ”ومحتطس رهو ملوث لعانيلف ىزدأ وجزم تدجورؤو انركذ ىلا ةمجلا نم تفنن أنو
 ماوثىل والا دروزوو هاف ةرل ون لص ا ب وجو نم وهو ب
 ىرزع مو ذائنالا ريغلا غلا لاذ لود| ال اكوبوح اهل



 ٠ ذل الرصف اعئارطل اورتن ابجو | ىلا هنا ن الر ضزف
  الصفربزل اوبس ال للا ةرم غانه و ئررعل نهؤيلطت هاو
 ايس ادري ازعل وريشالا اعئوالطلا 3 زيالذ ةرغل !لوصن
 ٠ ةحازلن اا ولولا لان ىزن ارشلابال ]ل هطول حلا
 قبال اويررل | رمال نلاخمازهل اي ال لما | ةجاملا هام
 رعاظلان ال هئعرل اد ركن امز لع مارذ )اوه اىمليلد ن اند
 لوو ازلارل هو نم زم انركك اموهو مافى اجيدانسالا نا
 دزاوع مدع مللعصلا ناف هزفنلا نامز دوكوميلاقتن اوال
 صح ازع «يجرلا ناذ لاق رد اًوحإ بلون امس || ضرع اكوطبملا نام
 ”تبارمارفال ا تارقد نم ساكن اف مل وضد دايعلعملاقل ها بجو امم
 وو نقولل ماللا نال كلا لاق ريغان اكركت ىؤل ناد لوما أدل
  ىيشاوعام السما جو ماملانب لاق لوقا م ءاجالرب ظنا
 كرعريد ئلطم سل اوررنسل ائالطلا ئوم افرع اصرحالل اللا نا
 يرسم هرالثل المج جون انفو و اد دعو: سل وهو ماجن ل
 "الل مزاتني الف صم ا]يلن اماوربط اك غةرحاو تنلرارطالا اع

 ظ يح قزلطاا ب بوب ازهو»نسل نقول اناث ع علا نال
 نلانقو اناث هارع 4 وانقو نسل اوهو ىالطلا نق
 ماش هينط ارت || لمي اق ءاجاليربط ةجلجار عون وق رصيف
 را فور وعن | ىكد ىرن نر فام فالح اهتمج دنا
 ملال اذارع لام ذ اهسس ؟احال م ابطا كل ثالثلا قالطل
 وكر ماعلا ننال اذ لود | هين دلع ظن و صل لاق لماتلب
 | دورا ثالثل ومو تيجو اولا رنسلا ]جإ/ئارلهلل مالا

 «يقواهاذاذ ملوق احكي عقول مال نيدلا لحام راشن ات 0
0 1 



 طا ظيصر ال وعول د اب بيجاو لوم نكت لوفأ ها اناا م:
 انا “نسلاو”ىربل امج مي انالث ئلاط "سالو ب 1
 ةوطن] مارحو عدد "ملجم ثدالثلا «اني ادصتي مالعلا اره هلك
 ”ةدمح د سبل« ءوفولاو+اسلاب نرعؤس ثالثلل عاقب موك

 ا عب جا
 مد ىوا داو لوانقولا يقر نص ملاك قيبملاذأ
 ري !نلاريز نافل ثان ورخما در كيف رطل ادركي دقو ملأ
 «ةرجول نيلو ردكم .د وجول قرع اف ولن ىرل ا موبلاو مويلا
 ادرلوةداصلا اب ىداتنلا مزلتس هالظن مو اون درك
 نك هز مارملا سينتو مالكا قسما يظن املأ
 لولا مين ةرورطزم و صل ل ا أنعف ال | ثحارظناو لوصالا
 مع مالنا نقول | نال ظن بانل و غاهالا لاق لوقأ م

 و موليإك ف قلاط ننا نارمال لافول ا ىرنالا ش هاول
 شو نا مرعر (نيالحانرئرع ةوحاو ”ولط |( هضيا ال هجن مأ نإ

 رمو دوجومديمز انلوث نازو تركذاهز ازو لوقنا ٠ 7 مبا ظ
 الو ئااحج هيد نكمل اذ | وحاول ا قالطل اد امس اطلع

 ل وا
 ةنسلا ةقونوتركال سلا قالطلاو نقول |مهتديدا اذا
 نانو صملا لاو لصف ليل كلن ري لاول معن همس اف مين ةرورطنم و*.سسل | ضو ئميردعلل تقول ا مف هلو الرول املج سا لاصالم قون دج ل
 عايد ال ءوضوموحاب لكل رصف ىا لوم ئالطلا قب ادهن



  ةننودؤؤفللا ذ اوطاب د اماو اوت جرف هلمازكوالطلا
 ىتدبل ا ئالطلا ناك ميد دبراول انضباو لوو )5| ىرل (اهل
 ريع وا لونا انزكت اك ! 'غريمطاو ءلوث (0:/قيلو ل الح
 ” لوا ثةلملاذا لتاضاو ىا لدا اقرصر صا الو رلوث لاو
 هاو محل ىذ نم ىا لنا يببو اشم ان اكتلوث ئالطلا ءىا
 هوة وتل فن قار ويب لقا لاعلان في
 ند اذد ورا ر ارد الأم او ءا وف ريمل ىلا ظل اب وها اضفت
 |ذ | لوف ها مرفااغامجار امج كن طع ثياب د ايبا ن اركملا
 ةعوجر مدع مل مح | ذارجز |قملا زب زرع لفعل اور وم مح
 ضاوتخاليلرلا نلف اف ثرجارلل بسانع وبل كلذ نا
 . روي راف ساحل لحدا لونا ها ارح اطاذادلو
 (زتاوغهن لاوحالا نى افزلاو ةلبأ مكامن انك اكمل ةمدالا
 اعز( اضركال نيب لوا امؤ/ سنان ام ملون لفعل |زص| :
 لاخلا مواغت م15 ١ اهلا صصختن وكيل لوما ناب بيجاو وت
 . *اباتن ناكاذ | انضلا فاشل | زعو ايلطم ان رزعريمريغ
 ظ ءاسنلابةرملا مالسا أو ةولضك لعل وهو ارك انهو ئوطملا

 لالي و : ارذامىا لوقا ءاطخ مد نان اوطلو ملوث

 درتلا ةحزمل اعرلاب يالطلاد تعا نون | بيكن |نم
 مل | لاك ّيالطلا ءاقيا بام لعإ هاو ةلباقلا ام
 دبل اهتسالا "لفل ملوويرعبابل اعئا لودأ ريع ة اوت الو
 نبأ لاو لوث أل اهتسالا بلطل مما لاق ممالك نيب هلازتلا
 . دعب مصواءانع:لفلاب ئوصوملا ن | هع وجال ماهل
 . مهفاليق ولا لاوس إلا يىورزم لفل و راع ايل تسلا

 ِ 728806 تبس-ا



 داروين از وكد قزف اصتخال او: يافلا نيب انقل فاي 1
 ميا |انرشسا اذ انل | مالك “شوب املا خد رباع غل وتس او قاب

 ا م عم ١
 هاا ونا ذا اركو راو فاهم سل اذالو ةداولاوةويوولا

 ذة وعامح يحملان دلك :ر وكيف ل ف! ةعحرلا عج أو وذاع :

 نارووعوذ هذا منا | عصرا بعبل ن اواو لع ٍ

 ديلا دا ةنويبلاوب مام ءدارلا نوه ناداجا تايسون
 3 لا ىالط وهو الل زب نونلاةداإ, رقت |!

 ن ديت اوان 0 ءااعلاب دتمريطمل هاا
 ىلا > ومب ن اوه ئدنا يجزم ىلوالا نيل وا سا ضيصلع
 ديطوباو هذ ارم اضرهوأ حالا, هريثسر 41 ىلا
 وكيو ملل لاذإعلا اهيلعبجصال ةارما نالذاعيزتاماو سوسحم

 0 يلب ود طاش ىالو ارنا طاش ١
 اذااولاذ انفو ال وعم راةعام لارين رست اس

 دف وةرحاو ذا انالث ككولط:ارهال لاقول يا ميملا , ١
 >وتغ انا انلو صا ل اقيم ات هب مد درعل أرد اس تتام
 ادعو مالعلا ن ل الا سس اني ال دزد عن مون ن الفن ف لوغأ
 اق الأ ناك مسالاواطا,ابتطا ةنزم

 من 'ىلناق باب دس صملاد رمز |رهاظلاو علبزلا لات

 5 موز ريزعب امج هين ظفللا زعزع

 ءاناو لوا اانإلثافالط هالوم ملل ايمان
 ل170 ااذ كف اوشا -|ملا يمرون و
 ناكفوإل وا جاثلا رشا رش كاز الا ارإص محو



 ١ تال ونااوالطلا قلاط ان |لافدن ككل وق املا ملال
 7 ىلا تفيبال وز | نوصاقرهو ذاشل 1 رثبم ارت فيكم
 لونا نع مريس املاوا صملا لاق اعلا ةًاصوصجم ارعالا
 0 لذ نان اوه ثيحزو ناش الا "لجل نخ مربي ىرل انامل ىلإ نب

 سوساجوز حار ون | ثيح نم |مرجريزعل | نال ئيعل اوديل ادرس
 ملال امتسإ/ يضل رطل ابيل ثحابم ةلصقتل اوم انين
 ناكر او ملهلاو لومأ برعلا جو ابو مؤفلا سار نلف لاف
 .(/نالذارسارلا ةدامتساناوحم لجن نا | [هيشخل اع

 راف لميسو مونلا ديس: اكباظطلريزعىلاناضما سارلا نع
 ليفلاعرلاؤول املا سار مادام سحئرعا مهلوقب ل تبن نا
 رؤلل او مثالاو هصصال اك ون ير جو قمنو ىلا فن ازفو لس
 ٠ ل نولالاىلا نلتخلا هر اصزطو صل الود نوك اره اخ لولا
 كوز ان | اذ ررعؤ اضملا ززح طعربل|بحاص بد الأ وأب بيجا
 ١ 0( ة نم عدد ن | ىكع ل با تفلط ا, حاصر اا ئ در | لاقاذأ

 لم ارك ثاراورل اتوب ربا جصم د اجاك كوريل نعل
 رب رؤن نعوإإب اىسلا ثي ان لس هريعو مش رريزغف ىلا
 نع هاناهباسكا لعاش غش انل نإ كيلع وك الد ناضل ا

 ' .اواضاربلا ىلاتتيزحإ/ نال د وجوم طرثلاو لا ئاضملا
 روصو لوثراطا] !نودب ىعب لوثا ةرردلحا ثبحنم مالنا اعاد
 ”اّيلا نيو | بف لونا 4 قانمع هز اوططرثب ىبل ةتيتحل
 هنا مل فا 3| طز :دارأو زجل ركذ نابي سرب ال اون مث الخ
 نيصنلا ة برج وكس نب )/ىئلا زحؤ انص | *ذث نوك تمن ل

 و

 ٍْ . مسا 0 |ةدار از اوححو لعازجل دب الون | ]/هيششلاا كا 7 ها



 ةاونإا جاو ,لوث ةدحاوىلا ةدحاو نئؤسي لوقا الكرخ شلات
 نسولوتررعد اتنل | هين | مزراش لوما نان زيكلا سيلقالا»
 الا مالم اناو اوك ريلت# دانس ةرحاف ٠

 /ىكتجض ال لوفاري ةروكرموبع حالت او كمل عع ككاو
  ةليلاو؟قانعرانن يرثعملاةرحاو نسلافو ما ىرن
 . همدالا ن الواؤن] ناو اون ريرولا ضد عايز لل زاكاع ش
 هناذ حذو ة اد رعاورب ناكاذ هانم قالا نصرت
 وون) نال( زيكا وزال نع)فالا دارس ضاحي لاذ

 تولوع مز اذ صل لور عالم لو كراثلا هركذ ىزل ايضتل 4

 اهدوحو نمالو ملوث ةنينجا قرصروب لوبا تن يذل بال.
 ن اهب مالنا لص : دوحومل وال نلطملا ناكاذ لوطا أ
 راص ةياثيلزو ونا بحأو لوا ءرزعةدحاو هاف انهي تب

 رياقلا ماكأونمل وانغ |ىلوال | "”قلطلا تنيال لوف ةااونعل ٠
 امم ئئوطلا ءاقلان او ماركا نعفطغ نروص وجو لعاورو ىقشنا

 نعم الكر وصم ا ,اصفنو ثاثل افرول سار وف هريظن عساكم ؤركم
 انتنإل ءرعوهورصال اًوْهاضر هن ”هارلكانعيامف نوصوافلالا
 ىول وأو ماورد / نم انم زعل لوما اوي للم ى الطلا اب نموت
 ةرحاو نملاؤاذ | مياف تكرر لوف | ها نين ىلا ةرحأو نم ءاوق ع
 ب قادرح ةرحاو عن رن ىلا ةرحاو بام ئبامو نين ل
 ديجورصل  دارم لاش نا روكو مازولا ازه جو ا ”نايدواضت

 ال ملا لو ءايب نافإم انيلفان دزعو هرذعو رص |معاهيش /ذو
 لوف ىدابع لج لاف ىلا وف ةاكمم ااا زعزع نيب مم انركك



 1 ]نزال اطل لخلج نسا ضال مار يجتنا
 ١ الليل ممم |ولخد ناز ئنجلخد او رعاوشب همه[ يواثز اكاد
 ٠ مايو دايو لاق ءاونوعب (10د اعد, متم ن | جوالاذ "نمل
 ىلاق لوا لوطلاب قالطلا ئصو نال ملا لاى ”نطل ب انع#
 انياب انكم نيك هريعانباب نوكيال لوطلاب مصولمن الاه قلبا
 " نلت ناذ اخ رصلا نم ىوف ان ازكلا لوهان الوعل ازمب هدلع
 د ارض, نف مركب فصولاغذلباودامرل نك نالف يوما ىربالا
 " ةنوببلاروب هنن از اخزمرعلاو لوطلا ديزي مالا ىلا داون نو
 جملا هركد هداع ظوتبل ا نال لوطلاب صو |ذا|م قل هلع
 نعوذ نم داننس نا ابافلا 0 ن انياور دل روينا زناحو
 ذخانملاوت ها مك وصلا نفر يركلأ لوطلا ف *قل بلا ماشل الا انعم
 ٠ هريخوتملا نال كو يعلاد لوطلا دين ماشل املا ءل ف نالو لك ملك وو ىاسوا ”للصوا”وجح "نفس اك ا اضع: دنسإك
 ١ وانما غل اصق | مراد بانكلا ارهيف هركء ام ل ع)يلو ةروكم

 لا ئزلل ون دما هزوج ري لودأ موعلا ةرعصغل اىول نال كملا لاق
 مالكفاو الازهو لوف اد اهتلازحا .يجم | اخ ال لوو عبالذ 8 تايب اسس هركا ار ظولف الود اردال ملزم زحل لا
 01111 الويس ن اها 'وفاوملاو ملا
 اهقاثالوس الو هآون ىلا ءاريال ناب ببجا لوف اونا ذاكرا
 ١ نالازعو هللا لاق انببا ىلوالاةروصلا ةىرك ا ذهو لوقا ها
 ريغ غلا ئالح د كر ارهاضلا لوو ارهاظلل لاذ ملوث داع دلع ١ هترورصو ملا يي ئالطلاباروضونوكوا ل ها وأو قذح
 سيلهينن لود بوصل ا هرب اردصو ثحرصمملا لاق ةزيلونا رع
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 || ليلد
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 "اهوا لابد نم ناكك لوف ةرءاصمالف رخل ريل اياب
 لوالاز طن الن |عضسرعؤل ارز اجو مم باعيّتسالا نط( ذا لوتا

 ناةفينحجالو نا نوجالاكيتل املا 4اًنمضداحناناف ةين هل نكيملاذا
 رول اعمر امز امو لونا 107ة ولع ساو لوف ةكوشما ذالك.

 ناز اجيرحالا ف لاوتسان ون ازوجناف لرش لا لغ لربال ولات

 ”داضاز ا 0/7 جود ملوفروطسرعب جو لعام الا نم ىل وأ بلع
 يف مولا ياض ماصجكش|ذاو تملا لاق مالك لوف| ءاصاضملا
 ازهزا يلف 5| هيبنممدحا جربذ لوف طزنلا د اولعل ب قت
 لاق نءرضو عا دداور لاي لوا ادعوا ل لو كش لا

 ملاراؤ ,امتلا بجوي ىزل !رككأ ىا لها هامل كم نال علا لا ماها ض1
 ىلع ورملا لكك يزعلا عاملا ني لاق لوما اهنلاذال ضو قاطااو
 هناماظلان اووي ا يلعاماولو يلع مدا يما نال رض لوب
 الدر و 4لكن الوم ىا لونا ككل لل زكو لون |طسلو لكلا ىلا جال

 . دقعف اون لاش لاو هيلاروع ممركو لاك للا ناذ هد اذان يحب
 . فالطلا الو ملا لاق ريملارّسلارارك قالطلاد لوا قالطلاو عكا
 الطلا اهيا ب اب ذ مذ وسر ّيالطلا اظمل نعونب الل وف | ضلال
 اها ارطجزماننيم (ورل ان ارم لونا عزرا ن ود اهنوصو صا لا

 ىلنزلا بالا 2 رش فد ورم «ب ارجو اهاوس امنر الو اهينخأ وزب ال يح
 سيلواعدب ناهي اذان اك اهنصج م ارريم ه.وارلاناكوأ لوين كو

 كل اركي نكمل وف (.|ذلا «ولكئم لعب ميز يع مدلك عاكلك
 اكمل ىلا فاضاب نوب ترف هنعمل ككل ناملذ او لوف هاا يلع
 مطلاعم ابلعل لون | عاج أويل ىلوما لا تنم | ذائونعلان اف قانعالا
 ضيا هوز هفانص راكم ولف ا. يبضب هفاترابافم قفل اوربا ناف



  مياكلا لبا اؤوطلفلا .توعورحاو خم يللا ملا مدل
 ١ قر اكو احونعا ذو :كوللاو كالا ليحا مزب لابن |ىوالا وماي
 هب نب اوف مهن لود ئيليسلا نيب قالو ملا اور طسدمل هر
 ري قزلا ذل زارنا طصموم مولع وزد ةايسما مصل ملح
 0 /وزاماو لف هلصولا غلا ن هاطلا لوب ةحابالان ن اجوزلا ناك
 - هاونولا والو اونو اوناسنل |نماعريع لع وجب لوثا اهرب للم :
 كلك ىف هزيعيكلكتلان اذدجح مالكه ياليل هرعاظ ل وأ كيكتلا حا
 اننئوادوجود |ملا لال نا لا «لقيال ان ود درعل اوه ارا ئيسلبسلا
 ملل ان ىثاكس :سزكؤ عن لوع| نيني اورلا» ورو مرلتس ذو ,”او
 نادم مزلالودرمل اب ظلي من اكل وأ ديال الوأ قلاط اننا ءاود قبو
 "2 من كدربلاب نزداذاطصواان |رلياذلا ةرعازلا خف الخ دجن انو
 | ٠ ثيجولا اكو | امما الخ رظ اما ءافطم درسل ركب فول
 .٠ ةاوق طائل انلطبإةاملا مهلك مزلب الو هرعل رابعا طوقس مام
 1 ىلع ةراثارنا ظلاو لوثأ د دعلاركرب ءوجرلان اكول بار ارم امال ملوث

  ليقلدإوا ها نيعلا رموهو اودملا بابن مل قالطلا هلقيا ب اب ةرمأم ١
 ام لنا نانجبار ال اال لع يد !! 1ع ئيمل| لكم تون لوم نا
 ١" قالظاعرعو ل ادولو انفك ام وبعمل اداره ن ائفلو ”عونم ىربكأ)
 "كوالا لوااريست ماقم اف ليو السن ال سانلا ”رجاطسسابقلا
 ' لوس دارلن | ادعم ىايم لون مل رجب ناطق صل لائاطاتحا
 ٍ 0 يد ع

 '  مهلاورولا,تنؤن|وامصللا لان وصو ماوالطلا بنس خاص
 ْ !١[حال ارك زفلوهو يملا درعل انعم كا لاا را
 -  قيباؤ اهلا زن نع مركءامريونو ماهل نب اع ةزصتلاو



 اعابازع !ّو] ها لاطنالاؤ ولاول ؤيىلا بجاو ملوث تازطلا مشت

' 
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 لوألا | ىلاربشب ازهو ملون ىصوبل هل و كيب ربح اع:ولاط شاول اف

 نأمل | قالطل ن لص اظلاو ثحرف د لوما اهب | ارب | اهمجر هن
 هلا ممل لاذ رلازنارورفم د عزا جدو هييتلا با نيويلع ٠

 نلاوه اهب ملا لاث قالطل ارث |ًلاطّلاط يملا ذ | اروتنن نيب لوقا
 ملا لاذ ءرخاجور ايو إغالن انلالاةون ف لا ةونلاءدارب
 ننايلاوةداعووزكموئوطلو ةر انكر و هظفلرباو ئدرو ىثلا تالو انزل مامإللاذ لونا ردن موا دلونى ”ةينح ارز علصالا#
 مل اذا زينل ذ اقل زعلان اين ىتتانيبابلا نعة داعؤب وكيكدوركك
 نوكرث (ل نك جر اوزن //ل لقوم زيلعلان اه قيكا ف ءانسرزم نلت
 لانرطس نام لونا ةاديشتلان ارم امل صم الاف ىجرلا عر ارغ

 لاق مل الام و لئلا انب ان نوي ظملاركك ن ا نسوا كنان عو مما

 هبداران اامرنعو 4 فارع اب مثل اكول زللزنكلا عن شو ماملا نا
 الفسولاب | نأ كسضي اره ىّبن انيابق هدرن مدادان اوىجرت ضايب
 ,زاوةدإبزلا هضفرزعدو رب ةعبإب لظولاركد لعويشتلا ف ل ونببلا صب
 "اطل لرعاكولاطس | اقول ةفينحش ارنعوب ابدقين اروبل اكدعبب
 ىلاو| ازاو ملوج ليتل ”صص 4ءايتخابريزحتناو ىز | شسحاكو نساك
 هدصم اولا نال صمبأ ل اذ لطحرل اره ياللا ء رض عا ناو مج

 ةل الل ملوم قص مؤ وزار رصم اوه داملاد جات ريف لوفأ ىوذحم
 . "29 ةدانزلان |للوا قالطلاد دعدا بالو لوث| لطفصول
 دلاط ةنيادإ طرلل لاق اذا كرنفال ثالث هلاولا كال لكذ لس الف
 تا فرووش رب افاعي

 وكن ازوحجال ل لون نأ صو لوقا 51 الج هوكي لاط َيقاطْؤلاط



 ٠ لاضاو لطإنلطاب لطإب امحاكتت ملسلاو ةولصلا ىلع هأوق لش نع
 ٠ قالو زطلوم شنلاب قبال قالطلاذ | ان ىرجتال الع اند
 2 امةرياث وقوي ثالثل ومجال ن | | اكون اللاو لبعالا
 ١ ةلرصويوبأم رهزكزحا نا ار ”لؤحرملا غربت نلف
 ! مإ ف فالطلا نر نايوبحؤامىلا ةراا اهلفاهن وكي ن ايعؤم 7 انك اهانياركرنعل لا تاوفوعو ماهبلا نبا لاق لوثأنحما تح ١ قايلمان ناجزعو ملا لاذ لما: وع اهرهف ةايموتا
 0١ قليل ]بلرلاثيحم لوما لبلدلا ثيحزق هلوحلا الضام ناو
 0 داما لونا درملارككاميحارم فاول ان اوعو ملون ٌيناونءاوقل
 .ةرحاو ب ةرحار ىف رككنتساو اولا نبا اق لها املكدوجؤ ان: ياس ل وطرم انفو كلا لاق دوكدملادرملاب 6 روك ل
 ١ ثمار ذوو مطعر نول( د وجو زن ال هريعإبم لا نوكن ل
 1 قعتفب هرمع نه تسلا حوكو ؟وقو برع اضف | ناب بمجاو فال - تءالكؤفتت نا زرع اززنل اسامي ن الج نم "فر نوع
 : رفاظلاب أعل او مل احمالدعرتس من او صاظراعل ا( دوج
 كا( ننابو زل لع وو رق لمان فون اكمام بجاو
 مكانا يحوتلاب ضيالف 13 ل يادار لهل لولا
 هريعو ارب ]يلب ميد ديمو نع أ لوم رقوصوم ريعان ال أو
 - ناولوعرلا نام ذ ائيي لوا انباس انالطوعقض مل لاذ
 هع( ناوئلذل و ةبسيبس ال قالطلا نعار افرق ن اك
 ٠ داولائ دز عاذا قس لوما |هتلطبلارسسالا ]م تل الاذ لاهل
 ١ نفت وأو | فرص و تضم |هيب يلاط تناوله نال عل لاق
 - نلكا/ل لزم كرب لوماد مم | لاطال انل | نعيم اود نيلوالا ف
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 بف وؤلو مقل لك بناني لذ نعيوفتل ا نع بانك رسب لع |ةلوثن | يع
 _ مرصو هيف أو قالطلا ب هني[ يرف نيا نعوب نتف اطض ازهر
 ال ارعىفردالو لوف مادا فرغل نا انلو كلا لات ىلا مدد اب ذوشال الح
 مو ءاعوإ/بعايغرتع تل ماعل اننا ”مالعل د كو امملا جاما نف
 . لاو نانتال لاماع نالطلاوماخل ذاك ما ةتبان ديلاماد
 7 لذ دحاو سب ال ليحتل او لولا ةانيدصوبترابالا الولع

 ' لعل مول /[داوامجو اهدع جولاؤرعاظلاتايشإب
 ةحاحا افك لونا صم عيت س الر ضرب "حاملا عقو
 (وزلذ الاخلال "نكتلاد اض مزلب هرككام جول د ايعازل ا مالم لمجملا
 نحيذ لوا 5 زماننا ئسرب لذ لوما لياقلو ,لون لانف عومجتانمظلا
 نعي انا ن !هرئرتتو لوث 5 ت ابانكت باو وإن نم ككذ لعيذا
 اناندمسح الطلا نعت اباطكأففا إس ال هربت لب لومأ ئالطلا .

 ةراسلار من عاظ زوز اجم اهيلع ةيازكلا قالط اذ ارب افحف|ماوغ
 راب اجيال ذود ريام رج و علا نالطلازع يكول لون
 د موثم لكلع ىدايبام عز انك كركر هلا اذ كتف داضال
 مهلك داذنسملا ناو ثحف لوف ها قيما وراوف ىلا هيل | طارت
 :ليلفلا و ددونل او مالك: ةرَوكبل احنال اصخ يحاوتل ”ماونببلا هل |
 اضرل "لاحم ةفينحل ”.لوربلا ناصح دصولو (ىكزكى يبو فيغو
 ةنويلا هوبا ىورحانم صملادارملب نقينل ا ذد اوبال ين الب
 هيب الاكل وف لمانيلذ اهريعة ل ونبيل ارح اعوبلاذ كتل "لصوزع
 الماع م وكمل نسل حم مدع | ف سفن ماعم |لئلاط تاراوف ف
 لاذ ئس اك زك ارم ”فصوه ىرل | ئالطل اهّييلب اذ مرول )ب مسفنل
 ”ا/قالطلا ةركزمتل احن ارك امئربظ رت لون ا قالطلا ركاز لاحصملا



 . قجل/لاوسوا اهلا وسل احا ام هومرؤ ام نالضوعو لاوسلاى عر
 . مل !6وايإللارنب اجر نموئالطلا لاوس نلا حزم جاوصإل االط
 يرون باب لعامداو ىتملا لع جلل قالط الم نم لوو  تايفابلا نين
 ' ئاضل اذ كالطلا زيوت ىا لوف ىالطلا زب ىوبي مما لاذ قالطلا

 ١ هجوما« رد اكون اوك لود أ ارك ا نلا وهو ءأوث فد لحم
 ' 6 |هنال هل العرببلا ملا ساي عا دوق « امربب فلا عال ناشسالا
 ' العلو اولا ثاعاس نال ملا لاذريزقلا ىلا جار هن الوبضلولا
 دعنا 4: لوا مينا روعو اون جال كأول نلجأ ريحت وت ليل
 . ةاككاكولل راع ضف ىا لوما لاو صنم ةفو مزج لااا
 . هراثلا«هروا امو مكب ةلطد اّيخالا فالكم اذهب اوصل هال صيج يح
 .. دهون الار هركذ مذا تحي لوما "يناثلا نعبب اوطلو ماوثلم امل
 ١ هما طرهثياعتلاذ لون فحل اول كلا |سحمالك لاك او سيلتلا
 ٠ نيل ماللاو ةاصلا لع ءريبت نال حم لولاه لوسرانرنج اع
 . امش تراتحان اا ذي اع لبا رسب وبن | صو عدلعل رن ىرلارببلا
 | ةيصؤفاليجاسلرس كح او لمس نبل اعف لذ لونا كربلا قلط
 | كوأءاضا/نرعدال ممل لامن ماضملاب كلهس هلك ة دان تيمالكلتنلا
 ' ؟ووذال وها هنضملا ءوهو صل |لاقد ارنخل ١ ظفلب ئالطلا عوفو نال
 . لق)دؤب لن لئن |لابقتسالا ترام | عي موف فل (زب قالطل
 ' لائي ن اىلوالا طهاورعو ال ينيك اس ]هرب ملا ذا نات هانم
 ١ ,هامكوامزعمل ل ارهذام لعطوف لاّستسالا د فصو نارعو ثرجن
 ا رطلرحمملا شيام سو يلع سا صوم لوسر أدب ملونه 24

 ١ ليلفللا زعمت رحادل وشمال لفن ن اكد هجدرمرفل كش لولا
 ١ ”ظبصلا رح نالو ملا لاق مدلعلا م ىلل اريل ير يلل 2 هثوامزمعملا
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 و

 اول انام ل عىراطلا قرعلا هضو بح ئيتمحل دار| لوثا لال ةقيفح
 'ريبتارشم اها س نونو هلاام نلاجئالف وتتم او لعافلاةسأق
 :ناككيربا نال ىلا لاك لصالا .بنولا بح الذ ناذ لابتتسالاورلال
 ةلكؤ دي اد ويا/د ا مز ذهول لَم ناف لوا هايف :لاحغ
 | احرع:راكح نوكيا" كيال ذ لال مب ادارم ةد ارث او او ةداهثلا
 لينا وخذ عر اكوهانلت لل ث: اطاومخن وري :دازملا ناثريأت
 ادوجوم اراك اولوعلاى/ذو نول داتعال | هع ل/دلا ال افلون
 ضني ظنلتلا نيهرجو م رعااوعوولقلاد ايزعإلان |ا/ديرادجب
 لقانا ةركقام جعالاحرعزصافالب يضعرح و يزحإمزجو دا
 الطهو ملو ملوث ىجاو اقري ماهر انا ناهي ابا يرحل
 1 راووائنل امرها ن اىلوالا لوقا ؟ارعن مورع نال هلوثحلا
 األ لحاكم تن ل 'ر | مرلب مصاف هركس ماو ىلا :: احل :ءراضم

 كوكسملا لاق لهن نا اذل ادار ىنم شكا لطم ليل اري ب اوج
 اذهز ا ىاتلا جوف لب افلا ةمرتلا| هلا ةر اثنا ه|”عيصلا هزه
 لع _هلكرك ام ن | هلصاحئا هزل | بحلص اريد ذسلا هن هارعو درجت
 )انما لعوب ل طرذسلا| يصح ذ ايبب لنك هريس ن انتحال  دنسلا
 هل مدع نوح الف ىذا "فيظو سيل ذاجلاو قتل تحل ؤفا د ملوث
 دز | ىلع الو*فيبصلا كاش نيبوعلا جاو اناف ”كبف لولا
 ران احبو”نقح وكل اهلقت ف يولع دئسي "للا هيأ نم محد كوع
 لمت ازهزحا لوف نا ىزناكاعو لولا سول اكوام الاقوث .



 . كلا ةفاوبالااذ امانلف صخب ى اريعادلو | فبجترتلا اعلا
 ١" دل مرللاو ملا لاذ '”ىينح نا نع ب اوج لا زووم غركك ا مفدي الوان

 ةر ابتحال ان الوصل أ لاذ امبلومنعب اوما لا ةراّس ا لون بيتزا

 نب ةفواطلخ دحر اركي لهاد وحر تارا لفلم رف لوف ريكاتلل
 نا باولو لاعامرلاعرفو تحلل نماطلغن وكي نيك لوقا اعلا
 ل عاود اور يلع ركوب موووصلا مايلزيشزتيب و هثوام عدارم
 طاش نفئس لوا )ءاسلا ةربذقلا طك وم ديل ابرهال ا اصت

 (للذوفعو <وجرلاويوزلا كت مدعوم ورهاؤم موه امو | يشن رك
 باوجؤ:ةيلطب شن ترتخاَناَدا ذااماو ثالثلا رب ىوس مدل
 و اكرير ره ىرحالاقم | تن |١ا)/يلْوت صل هكا مرلعريل ايردالا
 اداه ذاق تكرم لوف هثرف دالطل امثوو ىرسبؤم لوما
 امثوقي ىاطن ةارملا ا ثوم برغل ف ىاضلا "زل اع ذ | ها شيال
 نواب طفللا مكب هبل «ردزل اوكي الوريد |باوج ىنعنتزتخا
 امش انوي | ذ اذه لزيز و اوبل لكم ف امن سوا اوي غم

 لربي ىرم| باوطلوف كلاقواور اييحإ ظفلب اضن اااه نوأب ٠
 خلاك لع اوكا دبل اموعاللاب اوحرل جر اينخاا نال لوو اساتلف قل
 ءاوناا/رن وميدان اه له نمضا او ةوفل ا ئييواتماناكو
 ميلان ل ره هرسب املدب ةرحاو هر ايخابىا لون ىودا نوليك
 بوصا] او كه لوف 8| نوزحلا هير ن ابل« داعا نال ماو

 ظ قالؤالطلا درج ذوهاغا ءاالاو ءاوم اهرما ليكم! ةلاقلن ا ٠

 | ملا لانام لا كرب ]ا ثدي لوهأ ئالطلا رص دنعام د ىدلخ ئرابلا
 ظ 'نايجابصاصتخأ ثوثبايرشن اهر اًيخان باب اهب هلاولا نأ نم

 ملازم لوقا هامل وانت ماعم رمال مالسالا لاق,
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 اعل هذارم ن | باوملاو طلخإلا ذه | كو نيم |رثنملا نيمالعلا نيب
 .ايثمإلا ةدارأو لربلا |يسسيعل وانتم اوه جركل وانتي ماعم
 ا عتسإ/ ماللاو نل الا :طساون هدد ليمولرمإلاو ىلاقل هل ننساك
 ةارلرلءانمم لوف ادع امك الط | لص لضح ملأ اريصر أون نمد ماو

 اذا د٠: نا اهل ودل اهي لعل بال اه لوثا هادبل [سالادرثن
 م١ هن ىإرب قرت نعام نال تملا ل اا صور تراتخأ
 9: ذو ىرن |سنمل نرمي الوحو [.لقونجال ىلا ىتوقنلا نإ ١ ماو زاك مننا رن كلا رهذ مق ذر وبس هوو - مسه ىارب رقي ابا ماكو اب وقص ماملا نا لاقلولا
 لوو ىلا لعرج مل اوارع راح ؤمب لن!« اهعستب اذهذ
 هادم شن تريخا هأرملا لوون | ىكناقسمل اأو لوث | ئانت امني د
 رزوك يصحو 4| لوقل ب اوجد وصح صج تيوتملا ب اوج#
 عيون ناك اذ لؤيل ازهوه مروزل | اهب ىرل نافرا ام
 | ىلع ئيز وهلا بدؤل ىلحل ا طعرعتب مرام ولو اعل افلم
 لص أباوا ىو وهال ردا رانا مالكم ان ئكمالو مانت
 ةسانوكلطث در انا كريب لرعا صم نال ارهو أو رابتخالا
 هاو كشن تزنخاو ا كييلطن | لونين |بومعال | لوثأ ىلاط
 الط نورا باولبا ؤتكاقاذ |راشلاوركذام لش لد لاط
 يلا ئدب ل امهم لعمال لود ئالطلا !رختلشب الا نوبل لكي طهنلا تر املا هد ارالا هدارم نوكي ن |( ىلطنن |ىسفن
 يعم و لعل بأم مروا طاوععد اصشارإ انف لون قيلغتلاو
 رود ةينملا لصف لعام اوازكذ ا المل اورب اتم عنا ش از ايوب انين ازوجيذ الجم طر اهلل عل ب الازم لو ا



 كالي اقليم جالا نات هيل لمني زشلا عن نك
 هولا ملا ذازتءامهركو ملام وما ككامن الاشاعات

 ماوملماّيلذ لصنل اازهؤ رمل نماو :لبيلا :زهركك جو ربط اضياو
 اهو” اين مامرويد نسل وفا ها! ةلهع اسال ناك
 دال ودا ءاكالع

 اماةاروكاهبل صوم اهئ هارب يالعل | ظال اورام تكف لوف
 .ىل يجر ةقرلطت طقي ن اىشيدرلوو لوف امىلا جار زوكربمع
 كدانوسب ةرابعماظن ال وا جو/لب!نلودالصالا توران

 ٠ باولو ؤيوقنل ا نير :قباطم ا كر اذه د روف اغلب ةر اعرق لف
 لري رجون ئرت ظاذلا نم" ابال اد ئالطل 'طومك | نايإذ | لوق
 د [كأو ماوث اييجر جوكيأل قط اذ |ئالطل | نبا باوج لاو هب اطل
 لوامرواهملان اكس | اهيلعبترتي لدا ومل لاروع ماي
 كتنوكيااراوثىلا ةنباث كدالاو لوما اهلا ىلإ هجار لوفر يغ
 مسا بيزوحالازولو ةنباث ”ناشل | ن [رعاظل ان اذ لوما الما
 نو كب لير نعاس لو ع لو رار
 فؤرلوف الت نون كئانا فرش فت لعد يتم ابد شل اةرارقالا
 ضال قفللا طدازالاو ايم نوكك نيكل و | امييع ناكامركك
 نا ملف او ايكونلارعام اب ببجا مأ هف دحون مو رمزاولز
 0 7 5-5 ور و الا ز الخ قيلغلا اءانل والا

 رمل مما لقت ن | نال/ مدلج لهو هد وح بي نب )نم لوو| هأ
 0 ١

 ممل لاذ ويلكم اريلعراطصأ امال يونا | هرب الاه دارعراتل نا

 . تبالفنلالا كال ضبا عوزلا لوفا ثالث اهيا انعام
 قبلا



 | اور دورك لوهأ م !اوملهش ابدعي الاع لاغتس الإمام اسالك نلف ةأرما مهلك احرص روكوم قالطلا ناكا دا لين ها كيش 1و ناك اهدا ناك لا
 ةارملا تنااذا تيسر اوعلب نا مزل جرتتلانمهرلوأم واو ريلع 0 ادب ماونلب ناوا ممالك ف ادرتسم قالطلا نوليزا بجونال بسلا
 ناجل واع لولا ذانلانسورلوو ئالطلا فل ,/مجس بمالك
 نعد ابعتولا اغاش اف ةدارالا الجمل وثرطس ار ول امج
 مراسلنا مزلب باطل ائمجم ةدارال ناك ذ ال نا لوقا بطلا
 رد)/لوارموه ىدلابلطلا َتاَقلاَّمن هدلارم وأ عكا نرلطحد وهولا
 ولا ول رم نوك رو قرد امردبو قبو" لط ةدار لاو قيظن بلط
 ٠ 2 ذررعز ال كللالاق نىلاهتراوم فاما اني وكتالطرماوالا
 ذ | اهي احؤ :ريثملا لطا فان دار وانهم نيب ةقحاطملا تبل
 و يسم يم ٠» اذلو وعلا عدني ] ثيحب اجو هدارالاو ئالطلاد وجو تبا
 زك اب اوحو لوف ةنياب تان ناب اىلتخا نأ 9| انف ”رفيشدلا
 لماذ عن ئموا د انعزازنحا لو لاهل باطغوهو مللت ديلا اعونتم مودا نوكك ههصلكأم تسلا بع اصول أ لاا نمار مزود نإ دلو نحب لوما نا ناطلا لاعب
 ئالطلاؤ نايا بإب لعادل المسا هتقو ىلا ناضمربعز
 تايوقنلانل ذو لنا ايرصةوالطل ازيبجت نيب ن ةرفام لوف
 : | لردرمام يلع نع ةرابع ملود رجس اسنلا ةرابعب قالطلا هي
 تر انؤهملاو احنا نع |( د>| 9 هسلرحأ معمم رحاو سمح نا نوح لهن مرمب الرعب ال يل امروب ذهل يلهم قبلا لوا



 اطل وتساو ل قاملالا لو لاوذس ليلو اذ امتسالل غاثنا
 امل عاج لوقا | نطل الم اوصل هلع او
 باول ىصرس ف صملا هركك ام حو ان ازمواش لو 15 |لاققدا



 لوثوهو لاطب!”نيدملاب نيلعنل ا ىلابسيب مالا أ لوا لصالا نا لعاز ١ ملا لاذ طولا نيجي ىا ىرلا ىا لوقا كازو هام و مواتلا |امرذ مز موهام ا ىلاونود ا تافص تاولعل ذأ لعام مدلل نوككن الزمان زو اهلف اوشا كلزكث بل مدا ةيشمو زامل منك اذ طراز الخ بار انأاهنم لوا مالملا لو امني نمو اوكا إف دانشتسال كيف لع ظ مداو ماين لغالا قاملا ماب نلذءالذ ااضي ةررئلا زيخزع
 .داي نا نال لف 003 بس اموااهلثو | .ةيلطن فض اوبل دار لعل لواازجو ل يلمت و ملون ضير م |يالط باب لعا ساد ولا روك هايل د لرد ءاوه ناك اوال تارك الإ اس ذم ل اركوو زم نك امم اننتسال| نركب د|رم ان ارهاظلا لاول :.|دعبب الو لوما |هيعوحال ا هسل ىلا ةراسا ان وكنا كلن |نلس || نل ام لوو فسول ىأ لوب وعش طزتلاركذ وا لف اعؤيب انتم نوكترل وو ونار الا باب ةعج أك هضم عارم لرتسا نئسول أبا ناذ كن مم د ىرن | لو أود عملا طحال | 2و ةضيصا |"ظحالم ئسول ئاريعو رحمو ”هينحفا
 ثيإ(قا|.ثري ماو لاى رازنلا حو ملوو دوه مرن غن النا يضل ولا اخ "ب اذل 24ص ال |صص ءايرضل ارتست در |لوفنذ 7( ىبلو ئزلا ء امانيلفاضرلانمزف 6/3 ىبلد خرز طول .ىزا أب اجاذ امالئا مف تولط ذا نامي لوقا نأ درت ل اهاصرب
 اير بس يجوز ن | انلو صملا لاترطس ا دوب هلي اموت :د كما هلذ هوجولا نم حو ع اكن |مادالو مب اج ةرعالو تر
 دن مل لاذ ةرداصم هرهاظ الاول اجاوحتل بس ئا لوثأ

 0 جب وسو تح هج رسل <



 طلو قايسلا نف مورؤملا ئالطلا عا راه | هل يا رو هلع
 عار )لبس اعاز احنّئالطلا» اد ارم لاطب )ل ىلارثعلا هاجر
 نازعجذال والا نم عاجو اره لوقا هام جئر ال اما ماو
 بتلاب اما ؤلاف ةحااعبف راوداضب | (ًعومزرم و فالطلا نوكب
 ةيصوزا||طم كفؤمملا نوككب عناب رت اعد ابرينحش ا لوو | 5
 اصلا دشن« ئزيعارذ واهيرنن زون ن اة عموبا
 نعل الادب ناذوجدهوجولا نم حو اهياق ركل 4 ككل ن ألات ثيح

 ةلاها تف ةيجوزلاى اسس وصروب ةررال لطيف نلاوب رن اع
 داون ناكل وو ثرال | نالطنو هزل اووزولا مزلب يحرس تل
 ٠ ةل/ لكلا جار انهاو لوقا ظلا ةراصملا وجار يعل وأمل
 باب عا هاو لع ةرازكلا ب وجو وهو لوا مز ررج )//لوت

 1 هيمو لها | ةسماخللو راودزخا ىلا طب اولو ,لورمحرلا

 مالعالا نارين لول أ مالعالا طم ملوث :اوحرملا طش[ مملا مالكم
 ا

 ظ ير الو وا يبا 7

 اليل يزل دسلاف لوهربتل | ازعؤام يلع لوفأ ميعاودو
 كيل وناَول نم ةلاثل ااككنا نم م.اننتس ا ههاظ لوف ”ناوتنس الا

 أملك للا :مادتسا :دجرلا رولا ةزهاع هربت | نك رك
 لالوقا ىالطلا فربما اتجحالف ملون عالي هي اعنل ان اوه

 ل ءاونرط بهي درعتت (ًأذ|نيتتيلظا ان هرهن لاب ازمل و كك ناره
 ظ لذا ءالول ماوه لهل كك لع ةرمل | اضقن اوهو لول | ام ءةدملا ا

 تخل اجلا زهد ملف عاككلا ئس لوم |لاوزل لوو هرفدالول ىا
 ماوثغبإلا نصر اقناون نع غانل الكتل نع عانس لوو ها
 لوصوملا وزحا ست نسرلوفا ها أببس اهوار جوزو ساعت 2

 ملازأت ظ



 قرع تضفا ازد هل ةسخت لارج /موجار رد ه.دزلا لاقاذاد كلارا
 هاا نر وس ماولا نبا وليزلا لاق ودا ”فينجفاررعرصرلا هلأ
 كم مذ !اورابحا لاح يطقنم ناك اقدعز | لع ءاحالب انه
 اززادارلان |.باوحو ةارملا لح مالنف اعز زرع نك وحول ان
 |مجاؤتءرازماؤ/ز/ذريظنو وحرلا نحت مدعزم ( و لااكال فو
 مدبسربلو رولا وه نعربل ا ث)//وربؤحلا وبسوعتفيل د ابحالاو لو
 لصحابو ايو قرعتضتن ا اهاوفل ال ن ا ذوو "ىف دوقعملا نا
 عن | ناوطلو ملوف ةيريملاب صنم نعرنملا ئس ايوا اضقنالا

 دللاؤلوق ميتسي ل هركقام صوان اذ تح رج له أ نا ىرورفلا ]
 نام[, ”لزنعىا ناضل ربت عاين اذوجت لود اونععل ندد الزنج ملا] اة زمانلف يوزتمل الرمال وز ىبإ ةرعل اضن | |: ى محرلا ءاطضن |ناذط اًحالأ اح 5 ريل اهل جالو مسالا
 ناطشلا راس عضو ىا لوا افالتخا هضم ز نال مما لاق
 أذ زانت ورغم الرا لولا ىلا جرا ن اووضملان وداع اسنعواولمعل نو د امثلزنع ماج ؤلب ئاضم اب زيت ىلا انه اجاح هل قاتم الاو تمم ىلا جرا ن او نالا و زنلا ىلاوهريمص يسا
 اذانلالرلا لو ةلالرلا وي مرملاو ملف كتل اوهر شما
 ,اوجملا مودل ومب ب اجا لوف ئالطلاب لوائل ,قلطلاىل هجارااربلا زيكو لو | لح مووت كلا لاق قلطل | مب اخ امي صف يلعا مارت وحرل كيال لوف نيس الدلو تاج ولكي نكن إد كي زك اموا وون نوككن ||وصلضم مرعل اصاب الاول“
 لولو نبل لاثم ذ صلهنلا ند نم نيب اره لوفأ 5! ه استشإلاذا
 للؤا ا”ولثوالطلا ناكر او مم ا لاذ ءامج الئ الطلا زمرضحل اين



 . لوا نطل جوزلاو ملال اك تاولطلاب ئزلطلاي وال اذان م

 ظ لوتيلالجريوج واكو عنعبل «.كللا نود 4,وزل ايو الطال مح

 طوول الاثلواه|طولا لعمرك ||يناوهو كلا !اذ مايل
 2 ىتعلارباوزب ةارلاذا بولا ركل افرغن فو باععإا رك

 اهيلاهتن زوجان ازككواهنم لارسال طن نود هروشما

 تيزاجدامجبف نالرتمل العزب رفاازهو ضئيل اب ازا
 ةاثلاو يلعياع مر وولد احورطولا "هْمِّصح# اهئل ا ن | اعرحأ

 ىلعزنزلا الجول لووبس امر اّيعاب اجور ىنحالا:ىترجن |
 كك يباطو ا بنو هو دحاو احجي طولا اعف و اعنا داعالا
 الا مز الي الو طولا بجون لطول نمْئلكلان تكف و هنن اىلوا

 ءاوث لابن | دبعب الور أم طَو [هعلا ير ال انيكك داما لاب ن١
 هاوف كراجنا د اس ارفع يطا ةشيع[ زن اجور آت قحملاع
 لويئضو لوا ذاثل ادمن لوالل لكل زيف عل اروع ركل نال

 تابببجتا نكي ناك لوقا ءارلمحوهد هلوقل انركورف نا ب اوما

 لك فانلاهيوزلا يب لون اناف اناث نلطل ارباع + ضم لل طش

 . كقالو الرع الا هثدنب (و لوف ت ايل الب اويكمث وانا هول
 ىالوتا هنارم الل جرلا لاق |ذاو هال رازلاب أد لعامساد كتب

 وا ”ضياحتناكأ وس منارمالئنجب لوف | ا مهاد لوو رارف ضياع
 وساحل بجاو ملوو عرتسل غلو | فاشل لاقوراوف ةصاط

 يق |ةرمريش اوبرا: ءامللذ احاملن |اظلاو لونا ةاكاعإلا

 راع هرم ار ”صفح) اسف ءيسام ة|رل ا لاكرم هس نيج مت
 هعوتوب ئاقلا حيال نأ مزلنس هن الرظن فو ملوو'دائلا اضفاع اع
 هنايداهج ول ىاؤإسل طفل. ئالطلا هثوروو كال قيكل وفا

 ناف



 لاو غاب لعب اماع تري نا كاتم, ىتجل اللا
 كلذ نو هريعو لبرلا رس ذ|يصعتلاو اهلك ضماقلا هنح قتلا!
 هند قبب لذ لون طمان | انرزعالب ][ىعم نال اضن| /راشلا حلو نت
 لطب لوف لمان فو لوا ضاقلا قنرنوا قيلطت ول عزقويالفلبجاتلاب/
 أوبل الع ليال نال وم لونا هزحامملا اليإ(نالرتزل اذالخ ان رنعإللالا
 از هاج ىأ هاند ءاوقءاعلا لعالومىا لوث| أومن كم اوه لطب
 ةبفلوا امون ]امهرا اوه هلنتمإ(ىلاريرعل اجر اوال او لوعأ تلك
 ”وزا جوس لذ اه اظن يف لوما ناترافكن اقلب مزلب لوقت
 هنا م ايبعاموبإانساببز مك اللعامسادرلن ا.ض ماحلا بالا ٠ لوا نيا قركلو صل لاف هورثلاؤام مالك, ر عاب لةدعن هناف طمائلذ ئنبعل قرم امي ن ايؤلاب داب ن | الا ن انراذكلا مزلب تح اىرترم نيباذاذ ال مال ةرحرلع: رم :ينيعلا نصلك انئتيرازللا
 باطل ارعو لاهل نيعملا ن أب ةءاهرل ب اوجوزحالا موبأ فاذرمتب
 ءاكب ال ذ |مازل ل[ كرش هن | مهم زوصض اهلل مدع كلكم رعل يتلا
 فرنلا لوف نحو جيلا اتلاقو ىزن |.ظب اضل نعاهوكباا
 نيفثوركأ دحا ممل" .نسل ازحاىلا فرع أول ءانئتس الان | نينيملا نيب
 رزختوطلا هوركم مرش ازيلال وا ةرانكلا من لش ارب فب نا اعأ هن ال
 . انو انالان اداره علو ىرن نيعلا يكن كالوري :سر اضن |
 «:لاذا ةموملا صم وال اوم ئيموركارحا مزلو ”طياغملا
 لمان ككل اوهداضنلا | صرف )عواطفاش انالح و زحالا صفمو
 كولن اكأ عايلوصر اص اغا نال كومللا ىأ لوو | البال ةرم اوت
 1و الفن وتل لوفاة
 اجاحاو لون زكا |” دوك نم 4.ازجالا ذا ثحت ين مأو ف ثرحب»
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 انسب لزو نصل طارح اذزم لو اوهو لقا قدرك يدلي
 ١ هادوواكملاىلا ءاجالا ةءاجالاداسساريظالاف صملا مالكم باول
  تااكزعيبلو لوا هام كاّوعديا ني ابا” عوجر نركمالك أهلا
 استوعب الذ هزل امير طم يارطراربخلب بص اذ ككل اه ف
 مزعو ()جرل|ةرزذ مرعوهور زمب طوفسل لوما :أرق اهل ئحال ذا ملوت
 ١ اخ نزمالا نال ا لور زمن وضولا بوجواموقسكة لما

 نان اهو اذن اذ ىلا ءازبب "عملا مزمل لع ديس ا نككيلوا
 مئانناهبلب مذو ثنحا ذ | نوكيأعا ةزتملاذعو اذ مجرروفعما
 بأي لعامساوئساكالب )اللا لع ةريمم ادعو ن | اعاوفتن
 لو هالجرلاب مزوف ماو اطل نصىألو 1و لاو راومللا

 ملل

 نبابلاىالطلا وفد كو ءل ف نب ابل ىلإ عجرل اًدالطلا بن هلخلا ىلا
 يا |"طواعم ءاأرللا اجزم م| ماوه انرزع وجب لوقأ|
 اذعءاولا نبا لا لوهأ ناحؤرلا واتش |ذاو صملا لاق ه:دالا باج
 هذال /ذ ايلاع ءالتخال الع نعابل اا بالا جرح وحط لا
 ماب|/ىرورؤل امالكؤ "ليلا ب اوجل اهب زفو مولوملاريبمم طر
 لمان هزل م كورن | اهيقاثمع طورتمزحال ا ”حاماو سابال لاق أن
 ماوه ةارلاتلضو اهيملاخزجرأ الاف لها مل ذالمم | ذاف ملول
 هنمو برع أب نم بغل او ةذخاولا ثملا لوها عال تلافت
 هركداعذ | ثحنبت ل أ ه | احابم نوكيد أ با ماوه برا اذه
 ىلا .ورلادتس ا ئدران او لاقت راض ماؤه رعاطريغ ولوالا نم
 ضاعن العن ننماملا و لاذ لو ايشبنم اوزان الفاو
 . دوثش دو اهزم زخالا 'والط | 9 هرحو هزوثنب نوم "بال هزه

 ل

 . البلا بن ناكك ل ؤلضتردرو البال, قزل الصك
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 أم كفو ن اب تونك لوف (ىرن |صيصختالو ضر امن الفزح ل اعاضإك
 طوق هاملا تست اذ اؤ دحاول اذ وثننب لصح ىكذو هلا دو دح متي لن
 ' اكجوزلار ورح مي لذ لعصملا :اليتس نمل جرلا دان از وك
 اهيلعم زب رول ميلقن لوقا الدب تيعساشال ,اوث لماتفلجإلن ذا
 لاف ريض ضمناوهملاراطا لوقا ىكذ ىلارظل ابارك ماومرنملادر

 دارقلاةفرلل عد درق مالا نبا لاق لونا اه دلع دريصلا ٠
 نوكنالو د اضلا بجو ”رشحافل | | ميطل ن | ب اواو دعا صزم وهو
 اكردلاموعاهإفان وك | ديب اوىرن| لص ارد لام وهام
 نركب ناب لص ةوكداداذاكو ,اوقدازدال | ب انك صدور وكرم
 لوب 4الصصالصلا طفل ما نوكيف لود | نيب نعل لطصا طعن |ربل
 من! ةاوعيعتلاوزو ودب ف ماعلا وتب ثوم !كاذف طبطزم يزهو

 رزعو مرا تيشام ثالث نبر(سنن قلط وف نم ن | بث ال ضدرطحا
 لفكر نوكيا از وحبة ارد نال لزه نوب مالكلا معي الو ةفينح ا
 كبل |ذداذا مدلاو ماوم ربل اعز اثوال نيوصجرا|اونتجاذ جنو
 مدارعن اكاذ الوفا :| لوا! نعم اوملاو ماوه ن ان ضازنعا لوفأ أ
 رلصال زو اك وكو :طباضملا نكت اعاهنرفتر كام وص مدعو مرثملا
 نئو ملوذ ناوللل اره جؤنب ل مزون ام ف 'فيضحان | موتيمتللا نود
 لوا اهلا ةراش لب دووم هدب ةلمإ بط دووم النا ضال ناب غاثلا
 مغنا ىرب ]ب دورمملا كيال نيعتل نمد املا اذه! رينح ناو
 أينطب نام ذاب قنا اكركول | سيل ىلاغن لوو قركلا ب دويمس اوعي
 ربل طاش ركالو مله لعاتيلذ اررحن وكلزل اوض)ب دوم
 "انما اف ماوه زوما زون تان كانه صال ن اذ لوذ| بويعل ا نع
 امرنا لوا اذطل و طانلا نب و ملوف طرثنلا ولع نيب ىا لوف امنت



 لوا سرد ذا كد ةارملا يجزم ىا لوث| ضو امم هلكلو رلوق
 لص فايمازلا نوكن اول اع دع يب اهلل م نيكي هللا ن ابابا
 2 81 ةضواع هطلوراوفلا امل لل وش ذكريف ل فا انلا نسسوعو اولا

 0 يطرملا اره ووك لعلا ن الص ضواعم ملكا ن لوثا ٠

 1 2/١ وحالا ذا لما ايل دروب النا و ىلا انررحاولو م املخ
 0 عقلا محلا لعام ابواولاف مالا نبا لاق لوقا ه1[ قالو موق
 ١ لاما عهد جيزحا ىطع ؟اويب ال ادعب (.وزرلا نوكيك نطما اوه
 ماب :يتروصلا غلاما نا مع لك ص خس ى ا | ازاي | اميلع
 وثرازف ا ىبا لوسلا نا انهن | دزمم اعو هليل او رارف الك
 ةشمملا ةرابعلا ]ها كوالا نام[ ذ | طن رابطلو كلطك سف
 تم وزرلل اويفأو ه.وزلل ناكا ذا طبر اييطاو تلت ازكه
 برت زحف لوقا 51 خب هووزل انيمي ن افرل ومر وزمن مزلبال
  هلنانانةكد لوا هيج طوس وكن اب بجاراوهزنالا
 هرعن هيلا زي اورسر.عل قيل ر اينحاب ةروصل | نم هركذ |متربعلا
 ١ طش مرعب هدارن /ذ و نيعلا طرطم دوجوأ الواد ينل مك
 بج لوولاوهظ تلا دا ط لا دوجو نم ظلاؤؤيشلا ئيملا
 ازهو داّيحل طوتسروب ب وجو ن ارهاظلاذ اهيلع لالا بوجوأ
 091 هاطقسي اهلك وف لماتيفزحا مراشلا مالك لام
 ' _ قاصلا ىو ماوو:طورما ىا لوا ةضاملا صقلاو راو ادم
 - ةهزلا ؟انؤس لوا «وزسلا عسب غاز لوف فان لام لوقا
 هل وف لاوس ناوح ودا ه|ةبجاو نكن مل ةرعلا ةظفن د ماو
 ىا نالعاملا ناز ماوه اههزكت لوو | لربريفب قالطلا هقد
 للريال طلاب ئلعملان اذ بج لوم 6 ماض بالا
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 دروب ىبا لمحل ذا ول اداري ب الان افاعدي طءام اعطرشل ادوجو
 ءامعوعب كراون املاشم اذ محلا ف بجبال ن | مولعملا نمو لمان
 ءاكلاامجورمل لو اظن و راف هع ا ىلاججار لعرب قا لع
 . رسال ةاغإب اضع اىنن لاوز نوكف كت مرت اماعهتلناوعزم
 0م وم وكنا

 /11مورل العاهل ناك اذا ثةباوعمرفو لوفا”باينلا _
 امأو ماونرعاظلا باب باوصل اب لعاهاوأج الوحم تاكا
 زلط بسبسسو لوو مالح تن اطل ذ لوف نا ندوكبال ناف لوقا دبزف
 لافلا اعاني وسنلاوهو وو لمانف تحف لوما ةازوثننلا وعد
  بطوراجاو موق لوقف ىالوه| ىاورلا هرغال قعاشلا ل او ملوث
 ديلاب ملون ككل ىلوالا لوهأ ديلاب سملا ف ”ةيفحراقلا حار الا
 ىنالءلوث هونعو ايسلا نم يجلل اماع ن وكس اه عنجمال سملا نأذ

 هذ نا هلوف نم طعي الإبا دوك مدعو لوما طرثلا عئضوموبتسي لذ
 ايل ارنا اجا نم اربط اذ ا ل نذكو عملا لاق عينا عيضوم
 ضاملارلدنلا ىلاراغنل | اال نا ةدابعل اىعتنتم ماهل نبا لاق لو
 لفتسات ىإن !كارظنلا طال: كيل ا اغاو (1ركوييلو اهربعد
 هن ارم امس اذا ىا غانا! لاق عيمتلل ميز احم نم نصوعمب
 طم داو عبار اين اله ذح كانا رجا الزم
 دب امل | نعول ال ازيهاعم ىزن | مراح ارب, اس نم ديب أنبل | لع
 لاف دوبمملا اهب اضعامل |رظنل | اجيال ىارر زم قاضم الاقل ن ل

 الث نلطلا نعم رنحا د شل عن لاق لوه| دربال العمل ٠
 - اذا نكن ةارعا مارش ل عتمرح جاز الح تناك لكك نكد
 هفزونا ىلوا برس هيئشل اذ علل فاما نوكأ هنا رم



 ءاننا ف اهيمرعاطملا ناب زا وهيل نصحملا اه ىلكيشللا ٠ ةالرب لوو مامطالا غازكو تملا لاق قايسلا نم مولعلا نعد افك 0 ةتواريكلا ليواتب ةدافكأوراهلغلا فى لوقا ف درأولاعنل ممل اراذ ةرازكلا ةياضف طعامساوان هاير اوظلا "لح ع كرنك, لكل وزي ل لوف هديب ال برحلا تي رح ئف هركذ ام
 اذهو لوقا طول العايبمرتول نصربالذ صملا لاف ملاخام جامطالا
 ئانتس ال/مزلب ال مامطال ل الحؤ ياجول دن اسكس )لبس اخ
 ىحىرعزالا ناب بجاو اود يام يو ةيرشل | 4انورس انك
 بولا لوكا هئناو الكور نوتومربعأج »| ثيكسلا نرا نع
 انوكر |مجخوم نيكس نىك وه رم دعوا "فوفو تن اذ اما
 ى بورما ةاكراصلا ف زح د قون رموهو عر اذ اهل قرت
 اه مالسلاو ةولصلا لعراوو نك لو اولاقامرحالا نوذام ا
 لووأ مررت طيزه نوجبال اذ ةراملا قجاوف اجي زحالا ضنا عا غلو نانكا لعب ةدإبزل از وجدو صرتحارهزملو لوث
 رص لو تيتجا] نا ةبانكلا مح يعل المخ ملوع "فيصتلا لوأ2
 - نيباجلا ظنت اهبل الخاب نايوهو رلود قنعل اكو جاد نال
 ًاإاطمحو ويلز يلعت |رظن او هٌدانغالاىلا جاروص ملوق لوقا
 تالا صرب [صيا] جشلا نال ازعو موه 81 ئتعلا امير وناو
 ' لزعو لولا ضدتتم ثاتعا اب ونعلا ازهر اصف لوقا ذا
 . ىهولبلا ؟ك]هحرفورّرملا اره لطب ال نأ دل ح و انك
 هريغ وم ىسإ ن اكلمك نيبسلا ضرحاو لكلا ى اضن عم وع
 ةذصب محا دونص رحارلك يصبو ملوي ناذ "كا ثدح وك

 ا

 ١ لسفر ككاماواذب هالخ نركب ركل نو إك عن نع
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 انك جدت امج ضبك ل وقري ككلل ئاتعا لمحو ,اوث لالا
 قريع وفلل |و انشد ون ملول دنا ظورملاول ربل ارد اي ؤاوموعو
 مه ثنءو لاو هو هقتعنبب قرلا لوصحو خاثلا باو اع
 باسكال او دال والا جف وسفن ل اوياذ لوال اوهانه ثباثل او هباهنتا
 وثم انعاواىاب لوم انف هريص كوزي م هزنلا محارب يعدو
 لب ماوتناربحئاساونمراوهدنا ما فاما ىا لوتافانخأوب#
 هشلاو ملوث دس | لوث| قيجسملا نعايلاخ اوت سسحو| لوف[ وسلا
 لوالا ةروطنم ذاثلا نوكأ طورثملا مرمنيدملوفملا نص غاثلا

 دانسإيو لو ماعلا مزالل |: طة ورب ةاثل ار جوبال نا ىضتلا
 رجولا] رنرؤنلاازه لعد | يذلا هن ايالا نعزغن | هال
 سيسلا ادق عاؤل | نال مل هاضب | طوس | تنبت ةراذككأ طردحا
 هلحالا ء يل زكسيلفاتاذ اجد احئاداران | لوتا 5| هوالخا
 بلا ةروزطئه الضال ن | ىريعو ريال مازلت )نارا ناد
 ركل ان صال ابارب ال :«ىيسملا دجال لحبلطي ام سجبملاب دارلاو
 بواطم ناكل )>2 ف و ىزأ اذ هرعب هسسص اع هني ن | باطن | ع
 . .طؤتلادجون اودع[ فريكلابةاربلا ف لاعماظ بحل
 ىييسلا زم هروباع ىلا دسفلاب طل | رجول نك خاو فاش ناو
 ىلإ راوو ل نا ةرازكلا ىلا دومل | كرو ملوث )ءانيلن راح ولطلا
 كون هل واول ب اوللو اود د وصلا لّر هاون يلعتم ةرافثلا
 ليللاب واايسانر اىهبلاب اهنمره اظل راع ىطو |ذ ! هباثتل | طفل
 هنلا دنسدراو مهاجما ازه نال اذن | مال صون اكام نيك
 لاول ناوصيالذ هياتتلا طداذتنا موصلا هاا مدعمزلتسا

 ىلا اهيفرعرعل ىلا هضاول ارم نوك,ن | روحبال ل ءاصر اخر وبول



 00 الاعب 5
 ؤ دارعال ارباع عم قالو همانيلف الا ناشط هذ ؤرولهدرود
 اررولذا تاكا ذا يت اهواد |ذوجترأوف اد و دوما نم هدررص لوثا
 ٠ قالت اوفهوظرواكو صن واسوا زك تاكأ ذااعا لوثأ
  داعلاةزوكال ئينزوكال أو لوي ازوكال :طنحنم لص ثصا
 قدرات عإلائاو لع صوضملا ذوثنل انيلر اّيحال نال لوف صوخملا
 دم صوضماملا هجار هرياعريزعو نعل ىلا جار اريل وأ هدا
 اه لثمن اما اا هاو لوما هاج ءاومملا انلتخا | ذا امأو
 علم ن هويعرم | ناو صملا لاق :يلا اد |قيرطز وجنبكادا
 :باورلارعاظ# يجلنرلا ”ملعلا لات لوتأ هازجا امن هراهظن“
 كلاب هجري الذ طفل وحلا! نال رم ]العوج نار وامل ىبل
 ازيد ين ارضا ازد | نالاضرف لص جرب ن|نسول دا نعد
 2 ئدياكوياؤصئاوتساز ال لوب هينا ملا ليش نيت
 ىلطنا] لوينالس نأ وال اوءياورل اها ظ اعدع متن | مرعل
 يعم ع سقف تلا عالوإ »ل ئجاقويؤملاو مم نم كيلا
 ملا اقإماتلن ضب ءرماو يرلا ل عزمريع زم نيرا بدول اك
 ١ وعام: لوين اماظلا حاكل وفا نيكفلا ةاكمكذ حابلا د
 لوا ها ءاشع :نث ن اكواوصلا لاق كيلقلا صزلتسف محابالا
 ١" ىو ذم نكي ناو هيفا || بيبس هركذ نامبال | ياك ةلبس
 2 نم لوب نا ئجي نارك ىرورفلا مك دريوصلا مساجلا
 2 نالاطن مرحان اكل ومل وا متل وهب و| ماشعو | م ادغ
 - ظسمإ ناو ىلا لاذ خامتالا < ضألا كريمي ال هدحو اشعلا
 ماهل اهزل ]والا ةير انخا لإ | هاطعأ ن اوه ازحأ اموب نيس
 . "ناثلا :دحابالاو )والا يللا لاحمميل اطعالا ظنا جاشلاو
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 .يقررارعا بكلب كاع تحال هت وتعا ءاضالا ماقم ماا

 للفلم ىزبب لوثا| مول اك درجت جاحلو مهلا لاق ىلوالاقلرطب
 لوا مول نع هزكتل لوما راش انه ءاومذم اثل |دليل
 لاثكككتلا ملي البل سيسلا نعركذ ام «وجيملا داس |ءاجحريظالا
 لاوتماهبلا ذا كميملاوهوطمرحلا ةرتكو لوث|مزليال اني رتف هلا
 خد ىلبااوهاطعالا نالدحاو مون !ك2 هاطعا ن او ممل ]ور
 ةرحابلعل ىلا ةجاحل ن الصل | لابوه ال ناك ى/ذ نلاخجأح كوتا
 جر اعنياوفلا ءطحرو مللاداشش مثيلا دو ماهلا نا لاق لوف أ ٠
 كيوان وأ هلع باوح ردكو طوحا ] والا ن اال هد اييخأب لوتل انه

 ماه || لونلاازه جول احر اصما لوف ناكو تن غلا احا زهد وع« ماقم. نو هل ءاطاوع تبحر
 هددقاعؤاثلا جو ب اوج باو نزعتب كحيل والا لونلا جو
 ملا | وهن نا( لود صنلاب بجاو زل نال مصملا ل اقلحات
 هول ىّيسرحلو نيس ماهطاز وكالن | نيف اعرتوصمم اهيا
 ذىاملا طلوع ئشملا فص ”سسن ن|ب نع ب اج نأ هر
 ارح حاول | ئكسملاددوّيب ب و”جاحلا درقن د وصؤملا ن معمل
 مالا دحر ف ءاتفرسيسملا نم هنعز | لاضملا لاق ءانيلن
 ايو عه ار كلو: ىررعو ءاقن للكل اذ لوث ا اع يزكتمشلاقد
 .داوأ نملة ان ||هملو صل لاق حسوجارف رتل جو
 ' غافر اهظاشر نكميلعب حو نم ن اذ ذ لضال لوتأو عل
 0 هال ا
 هب ريل صن لون | ةرحاو :ر اكل صل عدوم او صملا ! اورطس |
 نم نك ف وه وذ ئفيل ةرهصلا نع جن كلو افلا ارظن



 كارم اضل | ظل الفأل بجو د اهظ اكن | ارح نيعجد
 دحاو و ندجوهو ءاو؛ىل ا لوال نع بيجاو موقد اهظ ةدافكإك
 2 بسلا ئالثخا] ناشحا ير الويل نا( ناذ ثحمف لوقا

 ظ 00 و
 1 لافزررظؤ كد نكي و لصنلا|بنف مرتق كدحاو طفلب + ابان
 يتلو( هذاو :كته يف لوقا ه١ نكسه نيسمانطا هاو ماو
 اوف ناعللا بس !ب لعاهدداولمانيإف موي نيس ةينريشل

 حو داو هدرزج مسار صا يعش ل ما م |ناعللاب بابل | بقل
 هلال :بازكلا و لد | ناعللا نمأعيذ كك |تّتسال أو طول ارمرح
 0 هنبانيانقالط دلال هرمجؤ |هيلطول قحن املا سنن ةئزغلا
 دود ناد اكل ايب ركربعزم طولا هل لحدسفل بزكول اكد
 بادو اط رش دوك سيوموتعارم ذاق رك نم اذهوكب ة ارم ىيصخم
 نال حان اطخاز هزل ممالعلا لاو لوم | ها ضيا لجرلا
 . ني نولو 5د ايزن اال ةدايشسلا لها نئانوكين اناعللا طر نم
 . نيا ئيبكرجن اعللان ال طل انعيلذجالذ ازلاكمذ افدحبال
 اذا! ؤزولادحز الاسنع ثيل اهف )3 طرش ا اغاو
 اقدح مافم عاق نال ناعلل || ز(انزل انعافيفعف د نوملا ناك
 ٠ ىوؤزولا بجوع ةأرملا بلاطي نان امللا طْس نم نال اذهد .

 قمتي الذ لزب باطل اهل سبب اوه ذ ادن م نكي ناودهلل
 همالعل ال اذ هنبع ئدموالذ نمل ا اره هّمحؤ دجول لو ناعللا

 ضود*”ةوزتلاع ةارلان الصاقلو مايلا نبني دلال اكومامالا
 ارذلاةلعا طارش ادب اهوذ اقر ينم اولد وشاب تصتخاذ
 ظ مكاذل كولورل فىرن ا لعاساو هذ اثرجزميونو كنود

 م
 ظ هاراحبرد اهشب



 ل الهلا بسم نزؤلاؤ د ورحل او ف اها ذ اح مدان
 كح | ها ةادربالف هاوفملاناعللانأب بجا 1اناجاز 1
 - ارسل جونج تايبنجإلا ع حناكارتبالاؤ باش معنا ظلا ذا ٠

 امل ارم ا نلانعل وفا ادذاق يصيالذ ويوم ةشاال دعاك ]
 لوارمل ل عجيلوم غافل اوهاساذلا ل وها هاي دلل زها
 هنأ قرزلا و دورىلارحئال صح ربع دو زفلا وردا بجذيك
 ناوشيازه له اماّوسلارعب :داس ا نال اون ناصحال/ غاي
 الو لؤهلو كل الا ماولا نبا ب[ صوتحالا رسل يع مالك االا . ركنا سورت و هدودعمداربعن اكاذ او ذاثلا <.ةزلارج
 ءانلا نا فشلاب ةارملا تصحاراو قيلزلا لاف اهيلع مليا مع

 لل ف ينأ غلا نم ناتو ةالابملا هتئالذ اوبك نمل لهتش
 . ماسلاوةوصلا لعل و زم لومريسلا نري و نمللا نذل كلا
 ناو دب لوا طماتف إن الدتسالا جدو اوت قارتفال ا مولي ٠ ارجل ثنا ىيضنلاكانجال/ىنن ئوب لونا (نانعالتلا
 وو للا اعاو لك )جي ا نعالتلاسفبب مرشلاب تبني لوين

 ىف قولا نو مولي همرحلا توين | نال نيب دنسل
 راند ام دعم | ذاو ىورمملاب سات او مرلتس]بزاملفلا
 مملالاث !ماتفاظلار م ردياهءاذو مرولاضي | فلما لن جذ
 ميلعزم تباثلاناذ حري لوتأ مالسلاو ةواصلا يلعاف لعد
 برجا ,اوع نال "ولازم امكسما نأ هلوداحرل السلا ةولصلا
 لع ونا يرحل نك ىرلا اونا هارممادرلطملا عم كل ذادأن
 ناوللو وكالوربملا ول اوس[ م وصانأ اهيل وال يبس ال جالسل و ةولسلا

 قتلا وهيل | والا بشن [ياقلالغ نالصمالاقلاوسلا لت ٠
- 



 أون نينعلا ب اب ذرحا جد ويبسو نابلا زوموه ذو مرحب نورثلا

 بول وثإ نا ئينغالنم امنوا لوعن ن | يزخال ا لوو نيغالخ ان وكرال
 لونان املا لها قطب مل ئاك اعلا |تالكب نسب لو رحل لع
 ١ موصالاو طْقن موجو |! يلعرملا:ءائأب نوكذ |ناملا|ءلحأ الط

 ٠ نقانوتلتام يوب مروطس رجب وم نلف يبل نم مله ظفل عرط
 »سنن برك[ 4:والا داعداذ ىرورئلاليلغ ف ملا لؤتإلا اثنا

 اهدي عربة ما ادع تن بكا ذ |انض كانه ل سل اهضو نال
 كرو لف | | جوزل ا لعواوم ون ماومراركال ١ اري اذه زك
 ةسب الم ذدال ةاضالاون امللا وهنيزر ابل |نريعلامجرعن |

 انوطملاذاةبايسلاو لوا" 6 ادسفن ب :كاو 4.وزلا داع ان مما لات

 فراق اوم ناولا اج فرولارول ئبل رن افرول روبن ابدفملطت
 "فلي تنس مالا زول نسال لوا اقلط اذا اره اهلا
 ٠ امافلوفاعالامروب هنن بزكاولام الكلوت نامل اريل
 0 اسورت لقي وذا رذاذ ناسلاد لظل اَمدشن بزكا اذا
 ئيلقلادعلر رك( ن | ماقملا (رل ل ابحالو مج نم نامل ار زيتا رحل
 لمان اعلا بص ميِد دفن صحن اك صح امل ن اعلا بدلا نال

 ١" +5 ىإ|صي :مجؤن نئل ناوللا زوي ىزحا ةدابجو ناعما او
 8 الذ نللاب د وشن الصح خياطتنلا دوب ب ازكالا فد يس اكل مالا

 رولا ازهلوا ءانضرف اعذو لوز وعل ارك يكل ص| ىلا دان
 اذا لا مالسااوةولصلا يلعإبا ىور و لو راركأل زنا اعهينيام
 ١ «؟ص/اوبمل ببرصالا ل رق| ٌبرلازحا | نيالا خب مص ءاّم
 ظ زيلق وهد#رالا و ؤض رعي الو ةرجلا لا هش: بزعل ىرل اوهو

 ١ تاورلوت صوفلا لولا ءاملاب اوم ل نقال قو نيزؤفلا

 تاج



 كال غلا يطل جلاجل لوقا ترهل الا ا مجو دوساب تاح
 اهوكريملا ريكرتو ةدالولا ل ىا لوث اهله لاممال انكبل هئازاف
 ليال مايو عد ا اعل وي ثي رمللو صملا لاذ لهسلا هت نا ]دان
 . نلوم ماسلوةولصلا ل حماكا نال يف لونا ىلا
 الا ذم مذ ]كيج اصل نم ازد وك اع)بل د موي نأ )شل بصنع
 موا (1زل "قرم ةرمئسربالذ صملا اق نزعل! بإب لئن
 هرامعؤ اك او ئيرملا مول كيدراب ىام رم طن قول ذاورزمملا
 لاوبال و اكاد او ميد ننعا] هذ | لع ىوزيب و ناصتنلا ىلا ]1و
 عل ماهل نا لاذ اعلا 2 نس ذا زكنيبع هن لع ىوزم الد
 ىلع ئنعوز | نوبل ال/ىيل ليجاتل | نال ”س)جو.الن ا لانه
 احد ال معرب ال اجانلا رك( ذهم )جا ن |رث ةريافالو اولافام
 سائلا ملو لوقا مزون رفو هاوعملا ماهل ادجنوجي هاوثكألا
 نملا ليف | ه١ نهيال نال ل ويلا "دول ف ىجحاذ | وق مالاف ناب
 عا يل رمل ضال اهو اني درك نعب ادا ني منال )وفد نيعلا ل
 كرف ماسلا ةولصلا ديلا ممل لاذ نكي لوف! اطل ابدارنلا
 رازلا بجو هنال ني ةحجال كلير لاذ لوا وسالا نم هكر مدذجل
 لعب ايو نم اؤرب ن اذ وك هءالاعام|دارع سبل :رماظفدايللال
 غئاشلا ركز 5 |ةك يوزن ارحطاصعي ماسلا اعو ضرع مدح
 هنعر تم مز ارش نعارونتم نوك اعزب رابتلل جول م لعالبلد
 زينل رجول ت وللاب الصأ ءاذيبسالا تورد انل و عل لاق أعبط
 | ىرشلاد وقتل مجان :اوهدرانملل بيمالف تالا موتولا انس الم يلا كما طم ناذ لزم « اكل اول «ىرثملا دوفملا لال مدل لاذ يسكن اي نود املا نالرظن مو لوقا



 ١ اتجاطلان اب بجا ف ا انهو بلل نهاد ريكي حماك
 ظ دااوبلاوهو 4 هنلا واش ئرل اد وقتما بعأب ا دوصتم دوأ مج

 ١ ةيالؤةبضلا لربي تح :ثز نوه هجو )ار صجال ناذ

 0 ه] 4 ةشغاراجتسا رج كم الوه 4 طك جيم ادوعتم ناو
 مواهب ويلا هزهشاكأ دا انف ريل رمحانوتعاو بوارلاو

 - فاطلابكزكلارضنل ان نا نسؤ )ىلع رحزشلارابخول تيب
 + ”ةوفلا جو اهيزب نفسو ب اذا م كمل ةسفلأب
 ١ لقول اهريعب انقسإلاالو قازطلا ئم نكتال اهيال تارا اين
 ىبناو مول ابدا عون اريشت ئاشنن لأوسل || ذه نيدل الكا بلا
 "ثلا بويبلا نال اد مرن اكركيلا» داملا ناو دارع مذ

 تب ايوا نإ بابل لواؤ عملا نال حلوم نكو قرنا
 | ةيتلاو# لاوز دنعولوف ةرفلا باب لعااو طولا ءاهل
 ظ زيتون داعربلادزلا اذه ىاوعو موق هتمججسا وق
 كا اوز زهوركم لاوز ستنوع:ةزيلا وقووييل لذا هقزلا
 ددوئينل |رطلاور لوف نا 6: جرا ئالطلا ف متلا

 ظ ان تاعرحاهيكرو مود نقلطل || باميص ةمحرا | ن اي وبس

 ظ ايلاارهذ كج اكييوزللو اودزالا ديرما ىأ لوو أ ]| ةشباث

 0في مزاللاب ايبنوعيزنلاب نيرا ن وكتب نأ كو
 هاش نمدداتبلا لون | نعوشب اييحر اون الاس > فدي
 2د جوع ريعايمحر و| هإود ن ]وم نعدركئ ام ئفلالو هير ول | وه

 لولا "كرش انللالا نم ن ايفان ةقيفحافللاو لولو 0 ن
 قالا دعؤمل لوار ابطال ل ومب دنع موق ورشلا قاطم وع 27

 نان هج لوقا ا اوزف ن الئ كاش ماو تئالثل ا "طفلورلو

 |نستلا



 ملا ملك جل اهيل [ولا دإ نذر وما بجوب ونالثلا طفلا ضرتلا
 0 ل ١
 ىاللاو ىاترإ يصل لاذ ناموس | ىلع داون ات
 مل يلوم[ زئالثد ازنعالا دينملان | هع وخال لوما جزل يب
 ةرولا ساق أ داّسعاب إ ثمان هركذامال :بالازحأ وها هفصل طع
 ئالطلا ىف ةدوجوم اهالى وملاب ىمب الأف مان هي لوف 1
 باوملازه لع درب لاؤيال ها ةرعلا اضن |! تاما ذ | معلا
 أماو جار ذا نيتلاب لذ نال جوزكوم «.اكلا مال هو
 أود مح) | ايف رصرؤو هدوجو فو نمرلع [طبلاذ هجارب حلاذا
 [يكراهوا سامر نع لونا هأ ىويدوجلاو يلا زعزجنأذ
 | اوفس همجال ناكني ديلا امن تن اكو |3ةراهطل | ن اذ مأون دوحجسد
 د وحرم مذ سلو زحإلاي | صرحا لاكاوه لبد لا ن خدل لوقا
 لوإلا ترهل هنر|برحأو ثرحونر ذاررس هو ماف سرايطلاة
 ل كملاب ةرملا اماو هلو ةراصوف امتجا غل تاون اب غانو مل
 |لاعزم بالا طرملا نس سيب ىاذلاد ىلاعن هلا لاق لو عقيل نع
 احب بانر يح ترجل اماملل نال لوو نكذ بلاغا ئهب لوه| عاكلا : توحاضتب نال ملا لاو انهيامال نق ناحل امنع دارللن « نا اولا لع مزين ىلا اجار اضل تبن نيرتلا تناول اهيا ظلاو ليقارب طلال ابعر سل محول | ارفع نيل ما لايت د هرطل تت أرع)طاب ب افامل اوالحو ردع ةرباذ نعي لوم( ا نعام
 صآقلا توثبل زجال ههازه لوقت نأ كو لوع) ا ماهلاربع ةرعرلا وع يتلا نوما زل هزل راقب
 لوا اجور ودل اكىبضجم لوالا ناكر او فاير |( اع



 ذوحام وذ |زعللىزلا بجو ولة ا ليرلاو هوو امج هذ اهنعزوتلاك ٠
 قار |نعوشللا ضنكب جوع)ب لوف ف :زلوم كوبل 014 سن
 ١ كرلؤيتالا كس ف .جوم »داود ن ين !للوصالا ف ةتحام عزم
 86 هأ ىلا وأ ومب نوكأ كر نا ىف لمانإف ىلا هركك اموهو لحل
 ١ تال وكولوو انكو وكي :دابع مل زكوهام ]كوب روعام نسب لوقا
 0 ةعومامزؤلا نيب امرعب هلل ازهل جوال ام | ]حارتل ازاوج

 2 تطالع زلكىصتنا اوه دارملاو ةراصلا لون ن |ىكوزبلرلاب

 0 قلاةوزصلا لو امرلوو وا طولا يحول ويصلان اب بيجاو
 0 هل يامل اؤكا هعامجوز اهالضا ذ | ةرمل ا بت ا لما
 1 لدا ذا هنملاب هنل الم اقم )همز الملا لسنا ان مذ ال |نعد
 1" لاف اباولل رجعنا لدوا ,اصملا نالت يو راو هرعاظاع
 ١ ماهل نعحو رايح المجو لعؤ رثذا اوه رول "سر ومقلا

 © اضيحر وكر اوطةرمب غارعلا نظو ويب الف زي روج |ل زوجي
 قوفل( ةنافروكلا ذا ام ىااخج ان رنعدوم ضاحتساف لري نم زعم لا
 ضمت[ مان جوا ازهاعا) ْي دوصتم نيرعلا ن اذارسالاؤ اا
 هللا باشي ن !(دبانفرض ةارملا نم ثارغس اب ييكذ ا ىزنإلمل
 هيض لودأهريخد وجو زاوج هءداوقرملا تثتال اها اما هوم لماتلي
 .انافةطسل ىلا ةينلاب لود ها هريخعدوجوزاوجهنم ملا | اذ ثحي
 اهلا مؤ !اننارم اذا كرذو )م [راعرجبريب ئحزحالا لال
 اكوزن زوج | قنيب لدول دون زعبح الث تضع اذا ةرعلا هبات
 لوا هراومأ عزت اول طكصلا لاق لماتف طول ازحا نمل زحا وزب

 مو الاب عامتلا سني ماؤها تاكا ذا هر وما عئلا مجوز ىا ظ

 . تلكاريف تقتعارل وما اذنال كزحا ةرعاهبطو لوح ةرول اري
 نالويللا

 بجو ومصمم سس ل اح هوب هيعمل سس
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 نضج و هاكللا هررع بهزي نال دارحال/ اهبلع حث انرملا
 فاطر نع م اهييلع جالو د اهيل أةرعاشال ؛اسلأنثو

 هنيلابريرن نا الاعب نكن الع مل الد لمان ركام لعتلالد# واو اب داو ابار نسحب 0تنتعارلول ا ما ةرعاشأل
 ”ةطسمراوفب دو احا لوم | م | سم داوهد صاري نأ اوف ىمل اذه

 ببسب شوو هيلا نادم لاف ىلوالائبرطل ابامربعل اجيلعبل ٠
 لوا دل اريحا نص هله | لو 4 قار زعم سم ل وأ ةرولا تتمحور حا
 ةواصلا لعراف | اواو نلمح نمل نم زم ما
 راوهرشتلا ب ومالاو كيف لوف ةأساب ون او مالسلاو
 لان علبربعكاو يديايمل# نذل 7و«ثزلابرعزاحالا تالواد املا نآو بالا اعالا تالواو ىلاعت
 - 4 اكللا ءانض| ن اد الا ب انكم ن امرا ل ضع مزرل دن
 لضم ]عامداوز وين أ شف ىرفل مالو. أملا بحاصْوحم بنلا
 لوم نال والا وأ امجوز نانو _ىباوناصحو رأون هنوني العد
 كوزلا و ون ىل اهزكم :ب اهيل لاف ف ملوث "تون | عيل ارحور أرق دعل

 ل

 مارلتسإلاداراناو نروبان لماظن نيا داحتادأناذا لولا ٠
 ,مسوأ لذا مزاللا ئأ تنس طم ةرويزعال مسرب نو لعن
 نفاذ لك تسيب كتل ”عنو :شحلا ب ويل |ونل| نوف لع نساتلا وعم ومزملا رهن نأ (//و ,ل وش( زكى يلو ل اًسأ فد طال هركد ام
 انو ةرتسم نيب لضين لو ملوف ايرل او داعملا هايل بابس أن
 هرزل اك ةرعورملاو ةدوعو قوارب ملعز عطلان اريظارمحارب ظ ] . ملوتضفن| از ةرولا :تماد اعني يعد دزلم ةرّسع اي نأ باولل وةرملا ذ :يمجحر| ”نلطم ا لعد أره سجن | يف لوؤأ



 لوا ةلالرل يرطب و ىلا نويكد ارجو وقل اعنا لع ةرتمم كول
 ١ صاظإ اة! هطعلا رع تون لعتساتلا رابظا طانمو راو ثكن

 او لمانيلن جزل تام اع لرب اجو ز )ل مالسكاو ةواصلا لع وإن
1 

 0 تضاف لف ه|ءالسلاو ةرلملا لعل تف اورلةلسم| زعوور

 0 وادلا2]/ن وزوجا ةرعاظلا مزم هاكر رود ويالن |ثيدشل
 - للانازعطعو للتي / نالعدولعروبجلا الق ثرهلل جو نم
 0١" مالؤشراب تلائاشأ د ولل رعد از ىووبا )1 2س ء ىريمرلا

 ١ ضذامإعلريائفىزتا تاقفن |ن اول انا نعاَفْغ نا اضاذا
  .طدارحالو ملا لاق لماتمد حصر لاي نا! رهاظلا ىلا
 ومحو :ريوصالو ٌةرفاكاعانرزع دارحالو ماو با لاق لوف ةرذاك

 الق ةرىلاكماتنلا و موزل نول حزب ال كامو يضاشلل اذ ااخ
 هرعأوأ ازولو عزتلا قوتحزتاقح موزل رف رتعد ارم بيك
 نايا طنا هلو دالوعطاخجالو كرت اهلز وحال كسب هوذا

 زا مولامداب ئؤن ةارمال لال ملسلاو املا لعل اف ثحِن
 ' نؤشل انالعلاننرف :رعلاانلقزولعةرملا هل الو ثمل
 قي ءانؤلسا اكرم ا معو تامرحل اضن خو ماذلل ثاامرملا

 '  ةدعاأ نص اعسرحالانيعوبزلا نم زككىبل مزال ةرعلاو

 اضتنأ/|نيرحات عم مدع اعرش تبي ةالطلاو | تول اب هتوببلا
 الواهشرمي ال اهيل ؤججلاو ةريذصلا ىلو هش أب اذاذ نيم ةرم
 امضوالكب بسالك ت ايل نموه قيلت قد ولا باطخ
 باطغنم ريب الف مرح ركب يحلل اهلوهن اذ بطلاو ىسللا نع

 بط اعنؤ ويب الذ مص مرعب مكه ناثلوالا اا ياكلا

 ةةفيلكلا مرول ىمب اب ال نيضتخاو |زيعزملا ساو ل اولن نيلقتلا

 00 م



 ناؤميورلا ولورا مدغباطح ةرملاو ةرئاكلا اعترفت
 تحكذلا باطخ م زهربا ل اوم فن |ن امج ئعملا ازعل ةرهلاو
 اضفلداهنل تعب جوزلل نارعو ملوث ايلوالل نود اذوكالإ ذل
 اع اوملل ءوزللو قنامحا باطلا هجوزحوفحرلا ن اكل زنا |رجناوت
 وزع: اوما بز جوزطلان |بهزملان اف (ذرنع ايزي درعا نتاع
 كنز |عورلا ئرب لوو داح افنتسالىلا تجانحا نذ ا اليرلزنم ن
 اولا ياعرو مل وف يشفلارحاو ماعلا ىاركذ امانيلذ لاعربعوهو امل
 لو ةؤاسم نات ضم اذ او لون بجاو بجاولاٍءاعرو لوفأ كدا
 ال اىلوالاف سلا ةرم لو ارعم نو الن ازوجتالاو ىلغالا#
 اصإو| نانالب بم ولست نال م ةروصلاىكذ هاب
 مامإ/ناارلزسلاّةرم 'ني لقا اعصم يب وا زب ناك صم فن اكأذ
 طيش اير م وزال شنان ل لوال ا عوزطلاعانب وه لوب كل
 كيل. ةر اشار زعاز هو واو و ودرب رزكريسلل ةيشنمن وكب
 آكذ 4مل من اذرزمب اهل ىفحري :ك< ابعويل نانا وجب لقا
 مس انلو ىوما د كالوئركتل | نبى رهف رزوب ضحرملا ئعي معمل
 سلا ةرهزم )لق اصرعم يبو اهيجب ناكاذ اما ىضحرملا ئومب أ
 لذ والا )ب اهرعمملا ججرتو زك نادل «لببرصم + ناك
 تلات“ تملا ا تيسنلا ثوب ب ب لعاداوزماق
 ايس ولاطوم اهينمكت نا اهل لاو م :ناقولا لد وفا 5 قلاطرر نال
 رص ”مالول | لاؤو من | أزيمم و بشل زل | يلب ززم سس نيش تزاول
 يكاد مايكاب ازكو ”جورل اويوزلا ناديا مال اهللمت برا
 ملعبال قولوا رجوو ليلا كت اهيطو :ورلاو ”نيم هليل ءاصاهجت
 نالع هراؤلا اعز ربا ذزحوم وا نولعلا له مرؤم اكلنا



 ولو :ليللا م( ف اهالج | ناو نصل ا هرهلع نكرل نا اعز عوزلا
 الن عين ايلعرلت ناعلاابرلولافتنب (|رلف ناعلل العر داق
 0 207 جبال قاوللاةرّر نيكد كك ذ هنن اكمال |َقْسْخ م
 0 ريعر شن زو و لكلا بيع لطم عتيجوزلا اق ناوللا طولا
 ١ لطاوةراؤوبةماظلا» الفاني اونم لون < ىزتلائيب لوف ادنمم
 كفا بنل تيا 03 ةنوربو لوا لوافتل ا اسسلعىالاركك
 انهنالطياوتىلا تدلد اذ ااما و اون ولا ىلا م ماوه انشا
 تقوم هزيبعو ئالطلا تفو ئيبس نإب ريحت او لوو نأ قل
 ١ ول نارحاعرسنباف نار لاسرة روش رع اس طكا

 هاك فلواظلاثيحم اولا ئالطلاو كلوت تو ئلط دمتي ا
 ١ ظلاؤا ءارصالدنا ظتزوو رود طه زطأ ذاذ هامل لعاينس
 7 تافولابزاداةلاح)(صتقم نب ضرافتلا فد جلا صاعز |
 ١ 1 ضمدوح|ملا غداشالان اذىكل اؤد نفنلا ةرواف أهرساو

 . ةعامشلانامرحاوكرأت نقب لا سلا نيريلو ركنا هئيالبل

 اهاطب إن ازمزلا لو انال وثمان جبل هلال ءنيعني لف
 ٠  نوكال2اودذالا لوا ءاصرلا تشل اهيطووأن| ةرعلاذ
 هي دوكمال طولا فالك ار ورزْنم اموامم رمان وكت دوش )لا

  عاقلال] والاول اوفا ظن ضو اوةلماتيلف ريلي
 ٠ ةريصتتوتل ناكر اذ ملا لاذ ةئيبزجا ةمرقمىلا اا |يلالا
 مطواعاطع ءاعداب )كوت ورمل اللو اهمال تبل فور ف
 نااطل ذا زك| لا ف ةييمجسا] ذا مىلتخلا د انالث :قلطملا غ)لةرعلا ز
 ملاءوةأموبعناذ ةدابعلا ةلهاث م واعضاق ال تاراالا

 ظ

 "  هقلإا ةاتْؤا اذا افبال ةرملاواغقن ابرثي مدل ناغاو وق
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 تنلازال,لوث موزرلار تاك رولا راقنا م اذولا *رتمماذكو لوقا
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 رام الامةرملا اضع اب ترف ول ان الوم ىف لانا لٌومتن | ظلان

 امروصملا لاق انناللم مزلب لتالطلا قو سرب اشنئدلو تاج
 ًاضرعاضتلا] ناذةريكائالجل دا ةنيمم مجاشرعاضتالنا
 0 هبش تس / روث أ هع | ترلو | ذاو ملون كباككزحا رج

 ماقالوا انوءازهال ين اذ والاوراق |زه 1ث تانك:
 ل ودمي

 فصل داك ذاناف ديقلا نول اذه ثرول دقي الن هاظلا ل6
 كيتا هضوبو ثرالا سؤ بشن :رحاو : لوول ادحاو العر

 ةثرو ا اقدذ ةافو نع ةرّسم تناك انعم | لاق صملا مالك

 . ؟| باوهصلا| لاق مزازفاب سما لؤالزل ديس د اهيزفاىا لقا
  مواظفل || اهجوزتم وزن لقا ه) هراوذ اماظلا وا
 نضو تباثل انزل لم | ئوهلاب جاما ناعللا هزل | لاذع
 شا ناو لإفا مودب يطا صل |لاق منئوه بح نمراول |
 اغالاتي (اماو) ذا امل درب افلا نال كل | لاثْرصَد عوف وانه

 دريمصلا ماعلا وعي انزل نيج ت اما ذا انءال ( كلا فصرت
 طراعم ءانل او "طراعم ضارتعإ ااه ل فا 6| نيمو ضرتعاد

 نم ٌقولعلا دش ئمل ئولعلا خت ةارملا نال هاوقئاْضنا
 أكليلو قص نسب لّووأ ةأ راس د ابل والا نع بيجاو ماو <ىزلا ظ

 ناثءاوو بدلا تيثي ىا لوه| ثثملا جرن هلم ضرامتلا نعال اع
 نم ناكاد ادام الاذ ع امكلا ئم ناك | لو ارساف لسملا ماك
 ذخيالامدبسانلا يف رولا ف صا انزلا
 مدعالارب فاي نال والا ناكو ”ضرامم لوف] 0| بجو منافرلوف



 نأ
 كذا انيبأانالوني اتحد | و |:نبسح اهرعد او لون الوم
 نا وسمو“ اثلا "ليلا |ماملقت نمي اكمتشب رحال او ندخل
 لوائايطمت لعوازك حالو هراشلا مر روامريون مامإلامالكد وب

 لو)او نيلاارعؤ وا اولطملودأ د الولا تار ورعب ثنو ٠
 الطلح غراب لف ماو | عم ءاثل او رد مالك ريأو لاسم
 سزاول حا دولا اءاذلو لوا هضحل تان يحب او
 . يح امبالا يال نون نحوارن | تيس رو بالو شلل لوقا
 زا لولدي هانا لوتس ريا او مب
 «ارخنا ابار هو ل فاربس ن الث ل اصف و واج د ىف اهن ل ون نع
 سوات فرإ ب نيماع ول اضم و ىلاون لوف نعل ل ها ىزحالا كلو
 انيس" مرهل ىلاداشا ل ها: نه صارتع ) (ناوح
 اجو إف تامل قالاعل اذانمالكل ومن نازلياتلو هلونوعو
 20 افون لل مس لفانلمات لوا لماتف راؤمرلا بالا نكن
 0 ا ارا نكاح انتفاخ
 الاكرحاو ىازطا 4 نال ايم ن ا نيهتم رحاو مهاكت دارب نأ نكي ال خلط ةرم نيل :رلا لكن لأشما باصا مهن نييددكزحالا "د /ىلا مع اينم [رما لاضمل اوريكأ وحب
 ٠ لوا | موهريش امس نت اتالراوبت اج اف ىلا لاقىخخي
 2 دلة ثوان اكاذا اما كل الات ةارعؤمتنم مو
 ا .ءال مانعا ىف اانا لاق لوم نالطلا تقوم ىيننس ل
 بتنا و بنلا كئيال انبراب ارحاو د اكأذ| ّئالطل | نأ نيب
 ' نالطلا قوؤمئتسملا تبن نيابلاو بنلا نال كك ىبو
 الطلا وف رشملا ناوه د ارا (نسعوج الو ونا بن ناد

 نيرابلا ظ
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 داوي ايوا تس ملئ ارو متم اذ اذن ام ءالا تقوزبلا
 ريم |”يبسس قالطلا توون يعم ن اذ جبال اهب اغا ت احن اور مي
 00 رملاوع 0
 ما مارشال ال ةرو ءلوقرصملا مهلك مر ىلذ ناف اماني اذا

 0 ل
 ناب ناف لووحورطس ارامل نيب لوقاداماريشتل اف مالكي
 متحازإ وفىلا نكي (ناودإ تما ىنبجاب تحوزتو | تتامناب ماهل ٠

 كاراولا وكي االول وفد الجرلا رف مشا ذؤمع لوف نالعلا
 نوكأ هيا مرحلارحرلاىدرغع اهو لوفأ ه١ ةينجإلاذ|لوق
 نانو روكا نيام افاد ملا لاقي لباوجد ايجا
 دارقزلال 022 لثم فاجن اىلا نوساعاضبارشلاب ىورب ماعبلا
 فاو اهيش خو صوم ا وزن اوأول | دالو | فازه كد وحرصت
 معو م هاون ىلا لاب ن از ركو لوو”تلطملا تدار اذا لصق
 رف ذام جوذ ملا هكا نلاظ ا | وم خام ليعْوْحالو مل أ لاق
 ااتفائرع :ككلاازنل ارسلي ملاراد مل زغلا نأ ىرورزلا
 رظن ردو ماو م انره لوا ها زملل ذ تب نأ لود اوت ماوحُ
 «ضاراد ف روعلا فو زمزتلا نا لولا ها يزتلاب يهل نال
 علا قتلا ١دقفنلا با لعاساورفلا تمس نيكل
 صوب ذر ناضل اذن «وا غل التاردأل
 ضيراونا] كيرالو لوف مق اهل نعرتي ناقل نيب لوائل ام
 نا باوجاؤ ملول نري يدب نارمببال لوثا د احالا نم نوكك يل
 يشمل مالك ضمان نم لوا ن1 7"ضرامم نوت لونا يدم
 ايم ضر اهم ال نأ ىو أن ةنأذ ىذا عملا اره موب اطم م دعبل



 ىوراؤاةرضمانعدلل تا نطل قتال اع
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 - نارزحاو ارك امل فاما وخال ل | ءالاوفلو عال زيتسر و
 بسب اهيوجو نال انو ملوث جاهلا نم نكي اوعو لوعب نأ ئيزعلا
 - نازتسا مز اهضرحووا نأ احم اىاو ةقننلا ”جورل نحن لقتل موعدا وهال انكي د لوا ضلال ؛ن الظن حو ملإو لكل نعاطرع نركمألا زعىفتم لوقا ها ةجاحل
 0 تولوا اتا متسالاوللا ةريادو ىلا لاف دجوب ملوةقفتلا
 هاييكي نا ولا زعو [صق لعا مددا وروطس روب ىزحا ةدياث هأ
 لأ ما نول اول ىلا عزل نم |رهتال ل همم لاق هدوسد اد
 زحا طعؤحاولن اكو | ةلساغوا "لاذ ساكن فلز اونلا وحمد
 (11ذ ارعامو زو اع اون (ريعب و نادال 0 اهبلعزحالوا
  ىلو+زئالوايل دأب ياواد من دايعو فآجالا هدير ن
 07 شنالوو مالا نا لاناكم اهل نو نيص اعاناىت جو نذا
 .. ماطللوخد هاون نم مال لضم ذ ناطزتاق ئلاخ مايلزم هلو
 كيال طويت موف لاقامزحاملا ميم اسنلاو لاجرلا يرثم
 ناكمأ مرمل رفا ها هاش مرمل وق صاقل ادنعئأ لود أول

 ارا وأ هيل اباهيلخ وازن الام لو ملم لا طلت مازم 1

 ىلا زهو هاو راق دولا رازف اوه ة نيل ابهد سن أ باوجلاو
 وأ راولاوأ ”جورلل لد هأ "مقفنلا اقل وز اوج تركذ ام
 مالت نورا اوا برانملا ذ!+روم ا ئازعأري دقت لع نيرل اولا
 "راق هكا الكم لا لن نموه كرب ضاقلا لعوأ نيرعالا

 لاك ءانسإل نص طوملا لوو لود طورثملا هانا: ٠
 - اراحو
3 



 او ناسا باع و لوث| ب.اذلل ارظن هزل |اهاطعا امري اب ازلكو
 الحال ةروص ارب ال | دارس لالا كر 2 قرم | اهييم منار اال اه لاي
 نان لاق لون ءانفلابمهقفن رج || مراحله عياد امم الق
 لاربع باذن بوجول رش امأ ب بج اغاوا دإلن | ىدب كو سلا

 سو عزت دوك, ال «شلا جوا نكي ملام ب ايي ماؤلل سيث
 فاسو ايس ريو ,لوق سر يلعوردا لص هدد لوسرريؤل كت
 كورا وثوصووطولا |كرأ ان"نءاث اهارظناا جو لملو ئئترد دع

 ليلقفلا غييبسملا نو والكس لنسب ال ماشنلا ئالذط دم ثرراول
 هراثنلاب عصيسارماعىنلا لوريم <, قاشلا ئالخو لكلب
 , 5 | ضاقلأ اب لولو ملال اق قالا ف نكذ ةروطف لبل» مالا
 قلاب ولأ فزيعاول املا نود ”جوزلاب ئئاقلالعولو لقا
 . موج راو ليلا سعرسرا لوقف خنت نا عشب جوز
 ةرومل |ذاهساذ |امأو ىلوالا ةروصلا ه1 ]ب لب |نيتروصلا
 تلو | مورا ملاذا اماديسو ءاوق هييتعاا وجنب ةيناثل
 ةئئلا اهيلد نارم از جرلا قط اذا و لصن لعاوماوظ د ارملاو مان

 هيحوراا نا مله | ءأث هرمب ه اكل | نال وجرلا اما صل )لاق
 و لو ”ىجرا | بابرحأ رم اهاع اقل دوجول ىثاثل ازرع ليان
 ارم أ ب لوم هام اضمرياعو) وثم ت الامل 1 | لعزل
 ان جلا بانك ف راثنلا# عمميساماع :.فشحلا عرتسمريع الا
 ”ةزلاطملا للر بعل يجرب لتس ن ال وال او الخد ربع ةصناذ
 اازوك د لوف مازل الاد ارما هوكين اال نير ظنلا تآيسن اذ
 اما ايساو لوث د لعادل نعد اب لوا م1” طم لرس/ لابي
 موف لعاتري لوو لارشالا اشي الو اون ىتنلاىالط كلف راولا



 ريال ف | أ بزالا لعالومموه اك ظلاوهورم )هامه اكزاو
 نان /لعراول ارب عركلا اءار دا ناكاذا بالا نأ انرعملا لرب له :| هد ارجاو بو العؤفنب ن |لر العو رصف عا ساد ' ءاضتلا و بوجولاوهبومال اوزل و نموا بال ديل او باجيالا
 (وسكامبا ف الاوابومكب الا ناكأ ذ ونجل اهمال ار اذالوأ لع
 - ويا زاولخل ريالا رطل اد بالا اع'فنلاو بكل الع ئرال اربح
 0 والا وروم قزلاجدو مرا حا هزارباو 4
 ظ / دارحإل/امأ و تملا] اق روطسروب جب ينورلا هركقام ملا راحو
 ١ ٠ نكاد ما از لونا امرا لهاا ذ لإ م لسان "لقا وا ةاواسملا نيقدول نإ وق لنلاا ماظننا مرمل د ادجالا لوخد مدس اوجمانياذب| طعانوب | |ولاق اذا امن واما هليسم و يئافرتن ْ شورفبأ |املو ليما ٠ ان ايمالاو اال | ننمجالث ت اللا
 لوئمملا,و لو (هاظ هنلاكام سلا باك طوس جامد
 .رققلاباجيا عزل بع وكرار لبزحا اليلد سب /05ناه لو
 0 دن |ورّمالا بزل وعد ةر المد ّيم مرا ؟ءارقلا
 تسكب دبل ىلإ لاما ناكو ل فان راملل لاي الفاو
 لقا ديسبلا ىلا ةراشا لذ ناف !ٍبارّيملص الكاججالا ناك
 ١ تلا ماضي شام لع ةر اضملا رغد وعل اوه ىرل | بيل ىلا ل
 لاقل دوج 23 سلو هترولا ةعرملا ازدلايئاممةققنا ١ بوواواةروضشتب اول لأ 5 حرل اكد ةققلد أب بيجا

 2 ةةرصلا نامرجب اهلا نك صم | ]اول عطلات وهروب لذ - ةانلفلاب رام دارماىبإ لافي ن اريظإلا ولا نادوجو
 .. قرا ماما زكا عن زل ا نكع نسوب فا نععور الوفا

 نأ
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 ىمهنا) نسول ىا زرع“ رصلا ان امرحب اسر نم انهاناسلان |
 ىو لوف ورن |طنلا"ةر صك رئلا بوصول لعؤ او املا ب وج واوتملا
 راضالا لحل ربام اعاضنا "مص اهاذ كب لوق ىلا د جد كيم نوع
 الخ ٌيلأب : و ارعام وك انالو دلوملا اهئيعت ناب ارح "مهلا
 ”الاو :دابعتبا اا اضيارجتل ب انك و صم :نمئييورطنلا "قرض

 "لو اظلاوهواوملادوتب هيلا ةمننمن يحس رلونانركنام ٠
 ”شينحدا]و ملا لاف براوالا نم ب//اريعو الخ ملا لونا ىذ
 املا زو علبرلا مامانا لاق لودأ بيافلا لاذ اضوطلا ةيالو باللن |
 ها اموال: ناو نبا ةيبزحل احب الل ناكأ ذ | لاقب ن اوهد لاككلا 4و

 0 اوحوتم طك نعزي دل اب واعرب عاءففنلاب هيب | نم هتاملا ا
 !ارصعب هسلاو قاذنال مم وحل هبل نيب ناقويب اما ف رهاط والا
 دعب نال من انال لوم هد لم انف لكزاري سن سريلعب غاثل ا ب اوجو
 لوزن و لوا ضراشالذ كال ز و ةقفنا |اب وجو
 - ميلا زوجالز ائبشي ءادثسالا ل م ذأو ئئاقلا لطب بجو اذا
 اعزب صملا] اذ قاسل اب اكااعامداو ةالخرماظلاو هر رهام لع

 بضيلإ/ م ذراف رعد لؤشناد | (// لوو الم ذ لا وعبال قنعلا نال: ير
 ]و ةرازإلام دوهتتم رطل مارس |نا ب ويحل: رطل طلال
 دال, فلا لو [م!" ولا اذ هرينو ماوه انض ريمولم فلكي م
 خيالك انعإل(يعم ”ظضل دار ان اكأ ذا ماركتس | ف نعل ندم
 لزنمل لوا ةأهرطل طش | ذ | اكدعرداكلا دب لاوز |هنمو هلو
 ريسل | باك  ىاكحارما/ ننع) ب ةروصلا هره 2 نع درخلا دب
 مإ م اصلا ئامايلع رظوا مارد ص بط ذا أمي معرب لاو و
 د اكرلا ىصاادارما ملل وق مزل قرل|ءزداول سجن | ىرنإلا



 ملكا هيلا لوري كلانا ماؤنملا مدل رم نا باولو وف 7 ادالاباككذ لعمان عيوب يلا بحل:
 مه انشا, بوتمبب وسل |ئتحلا لاذ لذ )ب عراولائاب ديلاو
 واف قاعالاو دبلالاوز ئيي“# الهلا ثمل ناز وكل اذ مالك
 2 2فارنعرالاةل ازا وانعإ تلق ناذ قاتعالا مزال دبل ال3
 ل ب لع مدلول رعبال لس لو ص صخ لارا: كن تلق اقر
 ريس زنلاانأ لاقي نا باول ةبارملا] «رمس والخ للف
 0! ةدرمللابف انه ها ئم]ص ان اما ذا اذ احينمل لع |اعأربأ أوحُو

 موسع |لارح واذ زحا بيسو أ نول بسنه اذانملا تناىاوس

 دارتملاوطا ناد فحم دى امام ةرورطلا مرول الذ ديكع
 و نعال تيوؤنلد نمر ربا هوم ما "وتملا اعركاغأ ارق
 ] دب ما اف بي
 اورا مر نس |سبل |لاور ازكو لاقي لاب زحا رجوزم سم
 ١" لسا او زئلاو يبا مكشإبق هيبلا لوري ل نان كلا

 ش [ضاآل قالا طبل نأ ارجوا اينو يلاعتم
 احلا اعىلولا نال مك اوزمانلف فل مورلم ولو لكل 000 + ١

 اكو د نكلاو هل )سبل نيجي دال اوقل زففانم لوا أ
 ملك مل حلا لاق وشل مان موسع لون ورا عب
 - زر اوارشن ناار انه لع درب و! أومط هدربن
 - لائالاثلل ل وال ارهبال لاما مالعلاو هريعو علا كلك ةداثا
 006 راتتعا نال لوعأ زاجل درطزت ”راام فو زءرهاشلاو ملا
 رافسالا ]نان انه زككم
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 ةرواجلاخ”ةوح وحال نات لوقا 5| هونبل ا نب بيجا ,اوق كولا
 قب راكم تكلا نيب قزلاو ماوفاهرنعةذ اج اوعماماعمجوا باصو
 لما ناب نانعالرسلارابظاوو مسانم ا ممملو الا نا بانكأذ
 هللا جوا] طاؤسا ئاعالإنا:نيفاشل نس دإةن ىزل | لدلرل اب *وإ مرعب
 ضد لعا هدا ىروا لوال ا نوكاانهاعؤيرتل | ب حدس

 ىنعلا ناوا ملوه| اهالوينمئمالا لوو ,أوث حر |ذ يمنمو 0

 منو راوقىلاراولا اعواصال رحل او لوبيا اكىلوما ةوعدب
 هيام اكو لوو نير اليو الاليلد نوكصمرعدامما لوقا مدل |ذ
 . كالا ضب اماكل انف وكس ن |دوببالو لوو اولا ءزحا غد قلنا
 ايلا ى| ل الوتسالار ه ريعا حرب ال مضلل اماكو ىثنل|ةلال رب يحيي
 ”ارقلا 1[ ان لع نوول لوما 3| 4طن ءرضو زاففنل| ثبحو ئح موت
 ىد الا ضرب ىدالا شار أف ملوث ( اكل |”مرحوهو [كأ ارهرشج #2
 الج ريدا ضؤ لا ئيراجاوج ليد |اي) 4و
 ,لوولسلا حا تقل ذ ال | هع بجالو لويز باهل مويا اع
 أكبر باكل نان حج لووأ وأ مان لكم ل نيل تال نال
 راو )“انف روحك | مزلب مالا اذه هيرافت احما باك ىمح
 ةدعو مهلا لوف! اهب ابسادوجو رو اطمال داك وافإ زر
 ظ 0 ومس ارب|ن ازيسإل/(مرلب نيك ابيل ا 0. وزال
 ملا ئااجز وحئالوهو اهوسز اهلها يتعب لول نب هلع طلعاد
 لعإ+ يل ئرعاولوذياملا لاذ لوا صل ام اع|جحائتعاوأو صل | لاك
 كم كين يع عر د نل اعرب ةامتتنعا هال لاق ن املا
 بوعي يشل مج ا لاق لوا و |” ماضحلا وحن الرظل د ملون ثكرب
 وا: الولا نو "نساك اوس مالل باث وح” اضحلا حن اب بجا انا



 نال اكيف غزل مالهاو مالا اجا حرم نون از تب اه دس
  ةاناديلسراولا ماعلا نبا لاق لّهأ يلع ىنمبف صلا راق فدو
 ارحإل اعف( م |سو هلع مما لصؤبلا نا مجاربا ناف هطقلا بج

 0 اولا طوتبملا زو هرابقل اها طعن اك نمل مايو لم يميزنا
 ١ نعت ل اهرهاخ لع ةراملان رح اواو وتلا نبال نم ارحاج
 . اقلمراولانوكىا لودا لص)لوه ازه صملا لاذ تخل ام بسام
 هال ز اكناو بل اذلاريككاوهو ف لحد هل نوكي ن انرل ول ادام نم
 اذه نو فيكم ادري الذ مالسل او ةولصلا امرلع مداو سيكل
 مل الافياعر اوح لوم |دانيلف مز( اجميجزن ملص ]وه
 دييجو خم ضراونل | غانل رب ا) لوقأ 8 !ضرافمل رود ءل | 2 اني
 مالا مروزنب انقر لولا نوكيلعل ا الرطن فو راون صالتي بلل
 "ضار لوا نيعت ةانمالكو عملا ككل نه تورم نوكأ
 قيما ويلا ريولا تاب [غارد او هتيعشرم لج مارما خب نإ ليكع
 لوو ازد ننام وك[ كلا قانعا :نخوععبلاا وانحازحأ هلو رص

 اذاجؤحرلوماعو هزكا مالو اب اور كاو اضف رمت ئانعا نالث ٠
 نيبوا لما هضم نمثوا هلو هريعومب ىلوفأ بيو يجينا
 وادا طممولارعو لكلا ,لاراب ئنملا نانا نانعالان| لو نسا
 كورلا بباإو كك رب ام ئرقنلا حو صملا ]اذ كا ىلا جار وهداوت

 نا 20| لغري كرا ازرمتل اوه كول ىزل اذرمتلا ىالوقأ
 ماو زحاحلا رتل قانعإلان ال اوت نوصوملاىل فضل |”نواصأ نا
 نااذالاؤ:ناجمانهئاتعالا نوكت لؤي | لكلا عن وكانا بالو
 -  هيلعر يباله "ملا تا ادجوب ل تحولا ولا
 هلو ف ئيذوكا بهزم رعامرهراهلدعب ل لود! اهتغالورلوت

 1 ١

 قاد ذاع

 2 ي



 كايا نمل رابعلب وق هتشيؤحاع ةئاتعالاف لوا 6 قاغالا ٠
 وبا ىلا" ةاضالا ننال ممل لاق هريع هروب لصبحمل ىلا ن | ف لوف
 قد الضان |هريزاف م اللا نانذكذ لوئاراكذ ككل نون

 نامإو لؤارلام هيعنمضراوتلاناموا حروف دوه ١ رهاطلاو حف لوقا بلا ادق ووهو لف تاهلاكن الكل وأ/ام هضعب ناكل بولطملا تن اهثاو كت دع شتساارهإملو ٠
 زحالا صحو وس اويؤف ناك اون زم اهنعن اكن اهبض ىتعيزجلا مالسلاو ةراصلا لعراود ذانلا#اورلصلل ال اق ول اهل سم ئتعرترملا
 نر ايو ناوتلاريزن |يرشلا هزه اب مام نر ادلع لغات ب ارو ن اكوأ ن اعلا عن ط<ىسملا ةرياق هرمجتلا مصول رمل اع ءامسلا روحو غنبال اذو هر اهبررعؤتمملا ل عبجر اعلان انأب ثرررمل ف راب ءالا بحاصب اجاو لون "ءكرلاوئانئشلاو م
 هلع را صولا ناسيا :يانملا بحاصب اجاوةد اذ أىيب ريب يلا .ىيطلريوب رسوم ن اكول اسنسالا قت دقت وي
 د اكو اواللولا دوج وزرع باعسلا تفنن ن أذ اجي مدعل ادع ميول نق الود وجولا نين طلاب ئاملاو طرا جو لع مف اسد
 ىو و سارعر 2طاجو نت هام لع 3 رج رف ورسوم
 ا رممالعر كك ئلاطلب ىباييلاب الهم نانا ف لماذ انج ضرامنلا ىسايتل اكؤن لازي روكي و لف ا يرملاب ىايتلاانكوت ايكو ليث
 هانمرئرو و لو حرب لو لك لحس ا موبلا دأب بجا اوف
 لعام اوفو هد قر ولا اذ ىف مزن اهدارا لوو لاوسلا باج
 بيجأو ملوف ناهقلا بوجو هن ينملا ةرسع ناب بيجاو ءلونلا
 لنور ئف لوهت نارك لوف ها اةمدحا وزكد اننعأ نم ناكل نأ

- 

 / صقنو"



 هد

 لاقيإل مانعا ب طمريغ هرب اد وبين از وجبن لذ همك اهنعا نا
 ١ نوككلاراضإارع ةداجلان ادبي راودملا ىرالا قلما ضو
 - صاظلا يجي ئاقلا فوت اماعانسز |]سواونال كلف داطاومرع

 0 كرءازغومراشلا ب اوجرنزقندعب عاملا لاقرب املا ويرساو
 0 اداصو|ن اكأي ذاكساركلا ؟راونل نوعا عوتلمملا تلال ما

 كتل زحار | لعرب هلكن ال جاص ووعد لع وزع اكقرصب ن | بجيل

 . دوكرلا باول ف بجيت جو ازهو لع امش أب لت مذ انعااو
 بطاخإب ضاقلا اهناز ملاذا اريل هزم اك هستس | موزاوهو

 ظ نيب هرهن افركبوهدرابصل تقتتعا ماب زحام
 ٠ اوااضازتفت وانس اىريشوهداراوانيرقلا اهدحاد |راولام
 - اه)باجافايلاسول اقل ن اف ولو فرع هاذوناول ايف ةبسحاوذ
 ' اقضاوابذاكئلجاص نال ومباههلكن ال قزتسبال ئلخر الل

 اصنع امنا افرتعاولو هداع نس طلو ةاقزتسا ءرجيرسلا نا

 ىيشسملالو نيرسوم انك ازحالل ]كريعي الن |بجو ماقتل ارعوا

 ث افزحالارككأذ اهرحا ف زيعاول و مدمج نم لكوتع الريعلا
 اموال د ابوااذزؤرمر اصافتن |'افةريان طن ال هان اجرك

 ى /ممازهو اونو لنىبن |انلفا|كي امسربعل لع بج نيفرترم
 لباو داصو ابد اكجاتكلا 2 ءاوقلز ومال مولي و نلتئال |

 لبداذتالوكل :ةباطموبا ؤرصلا ة هما دص سن إب
 هجحاص هما أون ماند اتعلءانب نيجلا لعمارذ لاو هئاولا
 لرب لوكا لك ن اوحب هان نلكمن | لعن نع لو : ثلج

 فلم اباوؤلو مشل اعزب حاصإش اعلا دنا معن مهئارنع

 هفنعل نلح| ذامال ماو )م أديل ئييقتل | وخل ىبل ناب اصاحلا اع
 ع /
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 نار حلا لاق عانس دب موا ادب وهاي لاا ةداولا ءزيح دجوت لو هازال "كرنب هازش | مملوقلدب هاون من انتل نال ذا ذال لامي نا عاظلا لوما زحالا هكر هازش#
 اولا نا نت هل لف| طواعهن اضم اهل ان وكوب دملا نعي نادل
 راسو اكرانسعالاو داسإلابن لدكال نا ئنب داشالا ناصنم#
 تهينلابرثمالو ”ضوامملا و اصعد اسال انا أل تاضواعلا
 لوا لو اربب لا قو لام ىلا رام نعال امد وكعل ارانب
 تول | كو كاك ىلا دنسب نكاسلا نعني لع ناذ ويب دبل محو
 وسيالذ :ضواوم نأ اقنلا ]اف رعوهورنرلان اضوتنعا لف ملوث
 لوادوا ن اكطواممن ضمنا با هريبدت ملت امورب دلا نأ
 ْ ةوديس أم مره نأ م وحارب بمضلا اك مكالئلا# اه
 هرعاعدازب نالةساتسا اى نمل كسلا يع و حت ون قل نب
 ملدبلا شجن ةروزعئاذ |,ياوجورنرملا ىف ضو امملا ناك
 *والثحا طعرحو | تاك لذ زرع نال عملا لاو )ماتا هضوم او رميا كلب تن امو بعلب اكو ىببب امدعدحاو ضخ ف لدبما»

 دنعون| لو ماى! يدل لال انالومد انس اللاق لوفأ «ائيلصال ظ
 نضل 'نربالولونازكو هيمتربع نيلصال اذ الثا اع ساكو ارجاك
 (زكو هش ائاو ب يال ودروس ف انعالا روع نال نشل احلا
 ساهل "ل ذع داكن او ههامعر ةئينح أريج وشسل اذ قانعالا دع
 ريع نا رهصلااناوز# افتلابالو اضرلاب ارحب ارك زيشنن ل اإل

 واننا |لوم مرح و ئياصالا طخاوررسشم اذ هيشسل | عوبم ملأ ٠ م لك لون | كك ىف دكىلا لكم يل ارتي الورب م تاع ظ
 تايكلا"لزاع ا هسشسسالا وحرف ]كو هنن | |ؤح كاسل لوناذ اذ



 بانل لم باكا زهد ىعت اماعرمركن ابل حفز نأ
 صاواكلوالا باحيالان اين أوحرلولل نان لخارلاو ةداخلو

 يس ونارحامزملكاو اك ابيل وحب ماد اهو راثلاو ثب اذل | نن
 انسلا حرا مادام هاذ اكو احم اكناذكان الكره 'ماررع
 . رالاضف مزئن وف غسلت بانك ن ااماد اهلا" لر نعول
 8 د جدا ركع لواجازنلاب ضن: كني نست ااو
 زاك )< نش اهنا ءرازكا شو مرئترتف لون |الا زسلا
 يك ااز ناك اعز باعد ري نارا

0 

 تيم لكل يم: اهبضن ف كامل ضي سودوهو هن نع اذا ْ
 بعامل اسمميرللا ةد افا نعب انكا كر واما جولاروعتل و ازئعالا

 را ناكح تربطنا نتا كل نادارل الوقت 62 بايئرالا
 بلؤين كل اطحناؤالت ا نانعالا نكي جو ن انانوكاانهال

 ديف امس [ئالخجدوجولا ناجع: بانخلوو ان مرع باج

 قس ويبالو ادراونو ملوثرع ام لعد اسفالا ئاضال وس اسحاذذ اضن
 ١ ىعئزشلافااذااكل نكن زوارنا صعب ىارنلاو
 ٠ القرب !انبا ذاع لشاناف لوقا درب اول ءز الرعا بنلا اب رافال ادار ائلعسإن وق لونا بلال يبا عا ناوببلا

 الف نأ لاق ءاش هرارذابزخاوب ولا اضف بالتألاو
 نسم اكموجول نعم نس ةبنلا|لافيال لق راونسل اكمل اامبكن ! نكي
 (ونتا'«لالدوهازهو صملأ لاق مزمل نم لوو م يلع عت | يبا
 مث مونسلاراعوهو لكلا اع« الدوه)ب مدا صر 4 ر| ن كدي لوثأ

 1 اك 2 جالسا مر قازعكيادرداولا ما كونو ن العا

 لوف ةأاعرحا ناماذ أن اهنم لو اهريغو ةانولا نع لكشلا سلا

| 
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 هلباقي ام موني نادل ب وجو رمي | :.اركا لرب نا ب ايلا ا ب ظ
 نول ارحا رع ب اب عاود و مالكم وفلل لع ليلا هزه عار“

 راقمألا”فصب هابسالا'ي شحم ئنعارعاذ لذ | ن1 عادا شالت لو
 سالو "نسب نا يشب لبق ناو لف لاكسالا لعرتسملا ماعلا نا نعي لوف
 فاضإلر | هاو و ير وطن مولع ياعسل و لؤت لوف ه|الص| بلع

 ىسي انوبرم رح ( اهرزعادوب مص دحاو لكن انهربتي ال ىزحتأ ٠
 نم يواذلل "داس اوه دارملا ناب اجصن | نكي ماذ اماتلف ميد
 ننررعلا 'يدلكإ مح ثيجنتس وب ىلا نعّئرنلا جوملا كربلا هدا
 قانملا ىف معيمب أ م قالطلا ءىرتتلابيرأوت لاو قنملا احم
 ازهد رو ل12 |نانعألا ناب بجاملوف ري داهتجالا لحل
 ةرورملا نلرطل ع نوثب نال ملوث تيب نا وجارعري لا هيل ف باول
 ةرورمل بولو نين | |نلا لوو | وسومذ رغب ل (أزك ن اكمل
 ى 'ةيب الو ىرسبل نا اعرتع قانعالا مراول نو راو هيت"
 تنجب اتحالا ىرجج مرعي لفن هاركد ام طحالب لكتب
 دارع اهيلع ةرحالو لوخدلا ليم قالطلا و ماعلا ذا ل | نأ ةيبنجأ
 معمل لاَ انلا ئمب لوا ئيلوالا ىرحأ ةزبابممازيال لق 4ك"
 الان يك رعبا كب انرلطال ادرجن لف بنكا ب اوه اطال
 مزه والاذ ئهن لوف": وكمهرزع سيب لو لوف حملا ةطحالم لل
 خلا ما لماما و هرك أر منال اريكات هركذ ائاد طرب ىبل مل شلات
 . ةرككلا كقيرال ا نال صملا ل قط مال الرو اهب هركذ اها لوصأل|2
 ما ل ئاجال اكددبمم اربع موا ةماك ديب هرمأ سهلا ىالقا

 اهوا هباحمل 1 نابدكلأ نانثكري لف نايل احلا ابا ٠
 لماذ رك اذ :لهلابو بالا مهو يلم ن اول اسلاسررلا رمل



 الفزوما ازهازكو ءلوق يفافصملارب قوم دانس نابل اعلو نايبلا

عو لوفا 6| اعكا ؛لصالا دومملا نال هل | لاق لاهالا مز
 اذ

 الا لونا دافيتسمالا لعل دب الف معلا للاق نامل طولا طا | باولو ه

 فا جانربع و لوقاركينم لؤي لوقلاو ,لزئانلعم طولا ناو
 لوقا هدرب ةريالورسلا لومولا ف جاتجيال ما اولوف جو لقطر غلا

 لئلا اعزقوي الثدرلاب رب لوكا ءارباو صامتلا زعونما ارم
 اذاو لوف نا رعؤت نوككةريؤويهمإلو ملوقررعلا قلوتحتوم أون

نان لوف تالا نم كيلا مو مالا قمع
 برصل ادحالع: دابا 

 ظ نا باولو ءاوثاىلزكانب|ىوعدل ا نوك نكي لّو!ئدعلالعا

| وعلا عزال ىذ ىيلو نيل اوه ةريبكان | ن لم | هنع مذا!
 

 1 ةافولادجو ا ةوعطرم ةدايغلا [داو عم لاف مانت زنرابع

 0 رساو ةد اهلا( ل احتعص ارف نجر او احلا الان لو 7

  ”ويان| الا ةدابثلا هزعباضتل ازحونن | بجازعاعو تام حت“

 يصنخت مرعل د رثف الواط وينو اين داعالا جانحالو ضم

 ن الملا لاف مواذ ءايحف عرملا نيعنبل برش اعدماغاوىرتنا

 ...ةالزكتل وإلا ليلدلا نيل اررصر اقلها صو قو اهتهرب لا
 دعك ذركيب ثرارلاو ب دعرحاريبرت لوملاركأ |ذ امي هز انتا

 واو عرملان لاقي نيككد اب ايبرنن ارصلاو رول ا.نوم
"و معلب ررعرحأ ب هو ابثلا نا بجو زاثل ليارلاوس.انوا

 

 هدع باجي ن | نككو نوماب ينملا وسلس تولادع فنانا

 '  قفلا ننال وم ايعرم لن ن|إلا ةروصاركتم و ير او ولاا

زتف ثراولاواىوللو هو نانو مواعدوشو ل ادوهب
 ثراولا ل

 هرم نابوةو اهم تملا نعاذلخت نمل ايعرم صولاوا

 "لكما ظ 1

 ا



 هديصول سبأ ١ | مجد ءوُيبلا مج ئيرمحل ىلا ظن ن اياوراليملا
 ونيل اهل وشل ا رايحأرو ةد اهّسلا فنا صوب ىبل نادابعأت
 متل هوا يحض اوه اوعو ناك انيمتم اصتحا رم لك اك امن قتلا
 غجبالو ماوبلا ن.الاقو ماقملا رهف ىف (.ل اما زه ةد اعل |لوس
 1 اًمثالوواود ثد اعةد ايزنلا نواه مصتخحلاب دارملا نا
 ناكر | مولا وهن ثر أوو | ول اوهو ئلخنعو ملون نوكيا زها اير كثرولا نراك ا نيحراشلا وتوت نسر ممل اعالا نبل
 د ايو ماكس ايف اركس ولا ناك ا مْسولل و | نيركلم دولا
 ىل كوم اكل دون شلا 2انل ب اوجللو ضارتعالا لوا قتلا نار جيدا, لعمل عاو ماو ”ونعلاب احلا باب عا ماد وتلا ابيل امعرم نيب احر اتعاب !لارماخئالو ال |ىهصرحاو سلو ةيصول دارس اوبال ةسبلا لعب ا] ذا ريكم ثر اولاو ىصولا نيك
 الك نا ل( رهن ثلا 4أن لئهلا حاص لو ) ص اصيخالل ماللا نال اذ از مان رد فوت اهلج اكان طر امذنلا سم نا ذ |ادنبملااولاق لو ارحوب ءاوث كلو دست
 حلوم وكم ظنلذاىرب طاوهدارملا لوا ها نين م نيبسبسمإ مل دار |راعلو ملوق امان نيب لوثأ اراك ىل اذان بيلا قذ ينالد ارا لد! نيجاشلا عيب لافو ءاوث المات
 دحول اهو [كم ٠ نناككم كادر لف نيداولا هزموهام اخ
 درع طم طفلا اداري اب ثرسملا ككل | لعيب ل نان 4 . لوم ازكو لاه امان اف ةغاملوحد ةىسب لوقا 5 توم ارعل
 ثنا يمو ماوجصام اعلا ةلطمارب رما ملك وكي ذيزبحانلف توما
 اذهإزا لاما كلذ لام مالم اوف امج ]يتعب أب عااد



 . اطاازهو لّولربل| اذ ادن نأ ليال نا دلال دومتلا عادي
 كاملا نهرب ءلصح مدنا دارملا ناذ 'تيبرييل لوف لو ا ىبىيل

 - 245هري ال الون ةينلأبالامثوكو لاملا ”طرامم م ن الاوهام اع

 يضاو ااطاتسا) وكرقعلا زمن ىليالرعلا ن | ثلاثل و ملوت

 دنا نم كاوقا غنت لاملاافذل قالطاو مإ !ل اذ رئملا لا وجار نك

 .كواررفالاةاناب فلاب رينيزلا عانق لونا ناوي ويفلاو
 اتيت كد | لاق نأب عيلان اويحل و لوفنصملا بريمي ىلا

 ظ طسولامِلب لاق يحس ماهر ا نبا حاكم صو ريظب ثح

 5 بوؤرملاور لو ريزلا نسايمشج ايبرعن ب لاو اوما لست

 ١ ”برمهوروملا واع ل ودلا اعد وم اربجا»ّقلاب د ان اواو ىورعلا

 ظ تكتف او واناوحدأب زل طعلاكن ارونبلا مس لوو جاو رك

 تسرع امل ا ازهباوجن ايريه او وزنا دف هت مزاو
 نان ملوث ىنيلل مولع ناكاذا لوف ىلا ير كما مالك طدانلا

 تالق ا لدبلادل بلان ال الص| ضد اس وج نما إب
 ةجاطاونغإلو ىلول الام © ةريبو ّييسا كلا ةوفلا توسوعلربملا
 هتضخ و بسب |وصحؤكب لكم ذ لربما نوال الاوسل ا مف ز
 ١ نتن رغم د لون اورو ذر نعل لوو | لا كم لوهان
 0 كرعام ناد ملك مايا كلوا الابد

 7 طوكر اذوجما هدد لولاك دال ازرعاع لكباو لل هنل اجو
 اذان غانلا ظنلا ري انضق ال يرطب )عاش اسرمل الكم

 0 موف انوي علا ]صحن ازوحذا بيجادار
 ١ رك ذ كرا |نيملاو بانكلا تحصال لاقب ن | باول ء ب اوصل العلو

 . هيكرمذ نزلا :بالو ولا ىيلو اينباع افون كلو هنت
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 طعوس معبالذ روق زكى ي] ئلهتلا خو هريعو كولو كالا
 ىلا ّصصو رحال مالكال ذإ ثك زي لوم لوا قيلقسلا نس يو لأم
 هن قيل | نوم هوجو و ىلا اعدابحالا 2 كان اماول ماع

 السلا كن عإتن ام ىلا لاملاذ نطل اب :ولوالا ريشي الور ابضالا ٠
 ِس مالس الا 'يشب طوسب غ ركام هرل هب عابفالا ىلوا اعوجيالاك
 بجأ وف ىارولاوه لود هربخ دارت هراذامو ملون 1و | بزحالا يك افتس الا جوزع باول نينو ايقلا حو لون |نايتلاره لو
 اين (مالان اذ تيدا موا تيدا|ذ| روصو نوي نذالا نإ

 ما ملا ور داظ مالي ال عمد اذا ةروصاع لود أ سلي طعرتسلال ٠
 هات ة|تيدا| | لعين ام كك وو لاذ ثيحن | 2 ”ملبسملا هند
 ليم نع هايزرزف ردو لو و ملف عال سردلا ؤراشلا ليمشت وبلا ةراشإ/سملا نيا ملعنيجب يارب زنل او لوعأ : |نيماره ذأ

 0 ا
 جاو كارو وإ رحإبا هرم حراذ نيم ئدرصف ل ئنسف و لونا

 رمزا ظ
 ما نم ىداارمغل ةفباق بش لزو لمانخ ل ضلا ف فاضل لرب لمح 1ص مرعو هلزطل 1 نالطلا ل دب ىنجال الحك ”صحنيب نا لصفل /لكذ
 ريربلاب اب | باو ئمضن اول ولل اضف 'يملابازصترتعان لقا
 مع مره لغو | لوالاوهغؤجن لوا /ماخازلالا هزهزال ملال أق

 [طمس ةعرث رعب ءاوحس لو أرملاربدملا اكو مم الاف هوا
 مرق ملأ بت وج لوا: لاهل ةايبس نون اغا لونان
 اضنلاا«لالولسلرل يل ةاس امريزملا نايريحتلا لوت| فلا زجوملا
 الث راف لا ىرن رب وجو العةيولو الا خيب يسعنا ازعل ري ليدلاو



 95 يايا ولو لائ اخ لملاودلعالا نارطب نار للادوات نكي

 ١ هملا مالكتاا زهنوكش زمانلذ تاتلغل اوراس ليلدل اؤني هبل

 ظ يلام ندر ورللا يب نذل رام ماقد ا عال ان

 0 وتم ذاوا ومر حتا كو لود | قيلعت ا قاضأ ناب اوطلو ملوت
 2١ لاح ولاوبامنان عكرحاذر نامل كراك وملا 2 ةاضاام م

 0 قوأذا جو ءدوجواخاسسسن وكيل ما: مدللا قب عال  نالط
 0١  فلوصالا بكت يصل اريرتلا نيررلوقلوالا بلبل لعل د اماع
 بابس ان افاطإلااد ابكولتلا نم”ولا ذا مويزم ان اهنلجزم ضاوب
 - احرك ةصدملذؤنااوعيارللو لزتاهزلرلا زمتسم اهلذ
 7 دوج وتلا ]باعاياصولا :ماعن ابريزحتن |لؤا ها جيلعتلا

 ١ اناتعاسساربدتل ان اف هبل | عانس اج وروبط مرعؤب نجا امين

 ١ تومي لعا هاد (ازنل | رهالو هيل هنتي ع ئكاسمل اهل

 ١ داولابطتي لواراولا طدالتسالا فدل هتسال| بإب
 .٠ ةويهصلاكيل املا اسال نمراول اماف لق هنمارأو/ باطن نحو اقلط

 ١ اكه:هدزلا اعرف ذرشراول ماقال كملّؤأ لاذلاتافصلا# ٠

 لاقساكيوب ةريفصل اكماوف بنل تباثوجو بنت اثرا و ايل وع
 كعيلوتل لو لعزطع لوا ةيدالالو لق بويزلا غةرزملا ٠

 عاف داو اذا ذيل اعتنال روب ]لوفي ىاجأ لوف مالسل اوةولملا
 3و غلاضنال لب )جلاب لولا فزنعا ذا لد |لاصتنالا دع
 2 نابجاووإوت راشلاملعوبع سم ا مالك ز يمىرزعو هر اذ ا

 ١ عقول التخا دانعأ, شف اننل | ند ن امك وتل | ىر تنال را وف نعم

 ْ يتورماع لبي كر هغلا طعرتنش الد ارملازب تكن لذ لاحم از

3 0 



 مدعردا لفل | نأ ببسب نف يوكو هذ ارملا لوقا الفل انها الداود هوت

 ماو نياربل رحاد وحول هريخ مد اوهوز حاره اطرضرايب: الان
 ْن اكوأ عن وركد امرا اريكت ريفي عن ويب ةيامسلا رسل | ب هراّذام
 مم لو| وا نزلا نامجبال و روث هركذام مل 'ئدنب رشا
 ريلامنمرع نان رام ثلثلا نما دبحتو نيد ىف كيب الريرملاناف

 قود رولا (ابنال اذرسوملاب طوقنم لوذ|”ماهساهيلع وبن ٠
 لاقل ف اارحرلولا قولعر ابعابرلولا سوما نالازهد صلالاقرع
 نبي [اهيطن ءامّونعاول نال ئينحلا يرحم كن اعوزمم الو قئلزلا
 ضد ورنا تب امجلاشال الجال ان اكوو فسح د ّينعلا حامل
 ”ًاعاؤوارحرلو ا قولعرلولا موب  ةيريتجت هدارجر قنفاشلا ناذ ثحي
 . هفادعاب ىلوما ناغ ءانملاودارّسالا سبب كو اف د ناعينخل

 لامفنالا مجبل محلا حنعد جرحا و ةرحاع اصخت لمح |درتس
 بضووا|ذااما انيلعن اعاما صم لاق لمان اصنالا ةممجاع
 . ديلا ننال ربلازب ثيأب انا بش ناف هريعزم مجوز أهمها
 بنل اوس رارذال :مومالات وسب ان |رباوجو ملرلو ماررصنو
 اذاراعاو اعطسنلا تدون اري اد اكو عشنا رص /ن او مم
 هباوحو ناو ممن تيا نيككزل اراد نال كش ىلا
 فاو عااد ارم اذا ىاشلا ذاع ناهض مإلب تن كفن
 هنبأ ةراجطواذ او ىملا] اذ لكك اوه ووإفىد اصلا رافال اوه
 /رثسؤ ةروكؤم طبارسك وعل |ازه”معلو ل و !هاعدافرل و ثا
 هر بالم باشكاذرقلا ىو الكولا نا راوقوليزللوتكا
 بو هلوث ىلوملا ىلا نامجار ىنربمصو هرحربط ل وف | فن لع
 ناجحا فنريطو نال يطل وا فنعم الانا لام كك

 سس



/ 

 ف شام لول ىرل قلك ىل لق اركي لال ملا لاقل
 دارملا )ماهل كا لاو يدل ارم راذل اوي اذا ناب احمل باك
 كلا ئحد| نيل )اذ بالا قال بسكبسكار | زم بّع دلو
 رمل ال اف اكالثدالّدلالا روق اهيلع آم مرش دراج

 رفلرابعإبو از البواب ةبدابما لا .جارربعلا لَو | بكسكتا
 ةداراو فاضل اردن علوم ارورعملارآد مأ امرين ماو
 000 نوكاهجنو ل2 نايالاب اكباوملاب لعاسا دى ويلازولا

 رونا يرعب لال بالذ اعاجسو !هباربل أ ذو لوو | الم نلاكل
 ' اذالكلعةرازكأ ئطإسأغ يم اعنلحا ذاؤ ايلا ن | ىحأن ريع
 ١ 1م ايلا ها فاشل ماما هضاهلع ناب راهو دالة انردعاره لع ةراوكأل وقرن امدارحرن ضال
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 ون ارموعلا نالوا ابر اب نجلا رتحل وف | ة اداب يبل نال مول لارا الو تاعوغلل د ىواعرل اذنك ىقزكف هرنعنيعا
 ار هزيزشنب الو ىيانملاو نالطلاكمداربوب نبع : نارومبس ال
 كوع أذ ا غنرو هل ازاله ن اكن | هدو ىدومكوج لوب
 تاتى او سابنييلا نع: الكمال انياب ا ويوتبس اك
 لوهان اهيسيرفلاط ابن الو لوف عياربلا ف ب كرماكت انك
 اها ايعات او ثح ةراصلاو لوثوم وفلاب طان ال د ارماو بلذ
 '  قلابرعرلامرعؤر اهالنحابالا ناي ريختن |لواادلءام
 أمم نم عان يس .ابم ةرابغل ان رعاظلاو ب ادعال | ىرموه
 هاونبر شا لق | قلاب مولومر يعل ذو ملوث ةدقملل لا هجأن
 لّوأ ها ساو الوعل ايست ىف لاف لوم ه | ةرحاوملا غلهلون لا
 راد ةرب اذلان اذ 8ذ هني ن أدحالو لو | هيلا ايررب اذن الروت



 ”ًلازإمال| لغة واصل | ظاميال ا اك لا طار بج ماس اردت نوك
 كوؤلا نام ركو اه ول خل ابعال ةداقنعا اعاب ئيعالدصاغل |انوكبلف
 رييشلاادذالثل |اعز ماسح ع لوقل ن |ياقلو كوم اضي وعل
 أمروا رصلءاؤ ولا 2 نؤم ناييالا ب اكوا لومارظنروأرلا
 لول سرغايا لون مجالات ارهزعاب اجرك ا
 ما لوسر لوقوهو وشب لو رف وون اييلاوه كلذ نإ هد ىتحللا دايلا طعم دلك ااا نبأ ندوتلانعناجر اولا ار وفلان
 مانا لوم |):.اقلو روق رطل جن هرجترالا 7 و لعدباص

 ةيعشلار رصمالملا لو او | لعبتل ى ان ودل لوأرملا ماقيزإلرلا
 اي با مكب يوم ا
 يلعأوناو تش نأ رىجارن ْناقولا عرس نم”صاركا باك
 نارتلاوىبلاو لوين لم نلف نو كال اموادرين وكام أب
 نع ماؤ ىلا هرتغر أد نول وع ىلأعت منا مالك فلا لوقا ١
 القتممجإب رو وكاد ىلا عصلا هطعج زا يللا افص
 منازل نر وشلاو لوا كرب لوو طءانإت ىرامنل | مرهل ملعو
 لارشمالاماغع, لق 6١ || ذا لاقل هدا لاف موق الل سن نا
 اهنمرب الؤند و مل وم لمان تك و كىوضا جراوند اوعش|ذ | ىل اون ماوننا
 لونل ارم هربإم بلا باكابإو اة راثيلا ننكيد لا ا
 رس طوب !٠ماعلا لاق ل وأساس عل لوقا زكو ملاك
 نمي ع مجزيعإ بزحملا نعال تار رز او ناهيالا باب 2غ ةاكتنلا

 0 و صملا ]
 قلوبا قلل نمضوأر ضير: لك م يومسزعو ل. ازل ا هذ لاو
 "3 2 وذل نمار درو أون ىلع السوال اه ةرجلاو



 انو وجبال ورب | هنيعب بجاد رك اع اربل| نع «اننمالا
 ١ لاب صو قر هصب مرفنام هدأ لودا مزين اهم دوعوم اوه
 عادات جب اول لويد اهم ان اان لومين ! سافل
 - بلا ةراراوزطلاركو باب ص ن ام راو نيعإ  ةرافك اص
 ظ ١" ل0 يتلا ع اند نيا لااا وا
 00 |ذابجاو ماراو نيزتلا نوهاوناو 21 هيي نعزعلو ثني
 | تلوم زم نالطلاب نكاد ةواكدحا دب أ
 ١ نازوجئدا ف 5١!/ ناهصحدار انو روق ىجارت ماقلت
 1 ريل ثيحرت راق فدل .باررل | ثيحزت تامهرحد اهب

 0 ناكل ووكساولوعإلا: يعل بإب لعامس اوى
 أ سعب 1 للعباد افلا
 ١ ذيك نعزازحا لوا هداية لوز ميج وزات
 ” ريال هررام نازل كسرمبال:افرازال ا ]يسلع وسلا
 ”نصلاز ||هرحا نيو ضوتعأو هاف الف اهاتل اربع ع
 . .الكارعصرم هناب ىجتنا 0

 انقنافؤاعلا ف لاق لودا ءلوال زمارتعالدر |لرِلع ن واحب
 ا . كأي ال نلدرل ناو وجا] ةرييمونعنيعلا طبفصل ان |ثرككام

 ١ ةلمافصلا اول تنجب ارد امام لاذ دل زه
 1 000 ا
 0 رارلانوكهصو رولا نود بطرا |لكأ هزهب اعرت لطول ليكم

 تور مال بلا تلف لوول كرت ىل وعزل ةينم
 نالواضصنأمزب دب بل زهرا نول ماسر
 ةونطلتلاو ممرلا وربما للم مانيب كارعي || عملا .
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 انمريلنا مكدوب لو اويص حرب مل نم مهزسلاو ةولصلا اعلان المثو
0 
 ال انهزذصلا قصر الاجل ره طاكأب الز |ذ ام الكد ازهر

 نا
 ىوناةوسعم ةرككلائئافصلا نال ثنجيال ماذا لكك ايص رعي لنا
 ةرخرإلاهمالصدران اياد "وصلا ن وكس نعئسلا ين اف ٠
 لق | ا2ىلا هثميب ىسو | قيضوا انبلاذاحولاما ار ارلا نان اف
 ال اعرف هزجالدن ال ىكركى بل بطول اذ ةوعرل "رحت در |ناو
 لكل اناث ثنين اشف بانك ئامد هلك هركذ الو اضن | هرعل
 اراه صرل ا نالزصال |نصرافت ال ةروكرك ا ضي اوعلاو لوضرلل ابل
 ا
 نمو غال |ئشلار انتخاب باوحوهإ|ءارلا ةركمل ابد [رل اذ ازيلدلا
 علا يدار اذ اوجب اوس ل وخرلا مدعم اطل انخأ مرع ب وجر
 ركل اوه 2باوملل ازماتبل ا نايدرو ملوث ل اهسالا باغي ممل
 رونسمل الع مالكر ارجو |ةهصدانبلا ناب اثل انو لرد جو لكم
 لش صول الع هظيالرارل اس اذا ف لاقرارل | لص |انبل ان | هم
 يطمن صانلاذ ىرناثمرغنا ناوار اد عش تزب اذ |نكلانلا
 صول مس أرارأ | غاعلا ةو |* اني محازي || ب ازال و رئل أصأب دريصتم
 اماذ هاه زورا انبلا رب لذ ل وزي الو ناطيملا اهيلعربد|
 واراد عشال نازلاوذ وافل ناكر ]لار اد وش ال لج ةصرملا
 كين أب اوطاحرنع ميلا نم روأزلا ضراملا باج لوناو
 لولا هاؤرملا اذا درع رتل لا جايحالروكدملا الخد
 ويتلا] اد وعسرئئرملا ف جوزح ومر كا نعم لود نأ يعزي



 - انتسزوكيز اطيب الاب يحن ا لوا تتسرع لف ةكعوم
 00 موريو نوري اواي” رارااسازاإ قليرلا 'ءالملا كذب عم انه
 ظ ماودال لوح او لف كراشلا ركاب ال نائب اكو تبلائالكبانلا
 . ملا هك اماب لو! الو | لاصفن )لوم لائم الا ئالطاو !ونملامل
 ١ هراطتئزحالا د )ارنا ؤ لج رحا هطو اذا امزع +. ثيحملوأ
 ' ممكجتولا قش ئ ملا ناانل وصلا لاق )هانيلن اقام ىال
 "قيل كون نامل )وات اعزيملا نم ىادم لوم لوا ,َويَمح نانا
 لاوزلاو ءزنل ان امر اوه ؤيي تمل ن |ولكتل ىلا جرب نوم هل الدب
 >> ةيلحر جائت ب مل كنملا لنو لوا عنب رطبا تلقا
 ىلا شاك( ذ | لوو | ليل ارزول لوف ةولصلا ء ةارولاث لف | ىرانعا
 رم الفل اخ حاب لوا ا ناطلسوو هينو جلبللائوحذ
 1 قيل ا نالارسوبو عطول سان لعرض دق
 ٠ مورومابدوجوملا لبو ملف .اوج غؤمانف طرئلاوضو هاركأ أم مرعنب
 دنا طرن لوف ثحب ناسف ورل عل ل دم نئوقط لوو أر زعل
 ,ناوكلاورمام اع نوكأ عؤكسلا نال لود | ىدوجو لف ناو عكا
 ليلو ورمل ف ئيعلا بإب لعادماو نيزلكملا نعد وصولا اتي
 -ا/ نلف | هيلا وهدم الليد مق 7 ونعم بوارلأو
 هروب بر وأ يح هنيه ]ب هاماركاّ نزح طرخلا مضر بلل برلس |
 ىوانئنلا قر وكرلاو هائلا ره اعدوين اشي تيل هاعوط
 '  هيارلاو لّوانذابالث اما عيا نلعنرو كلالاق تيدا
 "قللت هائيد هنيبا نري ةرحاو ةرمقئاب اا لوهدارأت
 فس ىبأ ء.غئبرياورل |ىرحأو مسا ا رصر دو 2دالو افلا
 ىحهرلوألا نأب + صو رن | انضنلا 2 نيدي ال أ هعكور و سامع

 0 ”اهاط ظ



 المعمل لذ مجاوت ماقملا از قام ل صفت ن ايل | باغ و تاورلاهاظ
 اكل ن١ نا لاوغبد درعتلا ىؤيول د قليزلا مامإ/لاق لزق ا 473
 ' تالخدامو نااكو ال سنوعدي رشن مى درم للكرة نال اضن قرص

 نكن ابإ/لاذ كراش ةررئم ل بلا نوككررصل يدان لع
 ”انولا ءرسوفروكزمزحا لاحا يدون اق رصين فناعاظيلس ينال

 ملوث ازيسال امانه لدا ها و.زيال ساد هريرقل نال ,اب شلاررصل 0
 قتشيو «,وزالو هو انصلموعستب نع لول ءافصل دو اةماعوتنبت

 ابيب لاس اولا "ةالبل لها نال ظن يو وتزن د ز/وهو ءباًمملم
 املاهساد املا سؤ نيالا سالملا لاق لوقا ًالئملاضصد نع 2

 حيكون ىف | وللا طيزك مريعوا لعل ادو | فصو نكي وسلا
 سس امال نابريحتناو لّوأ اضملل اذاضوا نوكيا تاكيامرلو#
 لكلا( ”ئبتحر انعا ,اوفامانيلد انتل اذاصو | نوكيعن انزنداتلا
 رز نم نصي مزال اوف برئلاووكألا ف نيبيلا باير عامداو كج د
 ضارب انا] طرلا نعاس ام لكأب ثنحبالن | مزل اه جولف اروي
 مرلاؤنهواثنم هللا نال هرتعمراجح يشل نان انا جو اوفاشا

 زاد ءلماعس ادن اول او حلا غاصاق نوكمت وق | اما ككل مدالد
 نان لونا ثني ناش ا طوارنناجوطإان او أوت اناجن وكب نال
 بتي مالكرم ىوذلا لعو ثنحال ىلانعل ارعاشسل ارك و ةاهلأ بحاص
 راس الف بع ور عارم ناو تر ارتعا نكت قلل اان يافا
 برب لجل :ءاد بكري ال نلحول | ىرب زالعتللائرل اناا خارم
 ناكراو ءلرككا ](لو است ال اظفل ئرعلا ن اذ ىقفللا رعلل ن اس أ اع
 يعلم ةداعبكرب ليوهو لعل | ئرلاو ناوملا عجل واني طفلا را ناشالا اطروكراب هجين ارحب ل نلسولو وانتا



 ظ ةاثسو لوصالا تك 274 امال / يام رزع ارسم منزلا يلا ىلا
 لا ا اعيان وروبهل كلثوق اوراعس ايملاو ”لهتسم:يتحل ناك ذا
 ةزوم غروضسم وبل | ناب ارنيجو لعؤع أو ملوئرحا جول ب اج ن | نكي
 0 رهاانا بماذا كل ف6 !"كم فربما تازعفلا ةداعن الذارالا
 2 ريماؤا زغيب نع لوملارللا ناب بجاورلوث مان ود ضرالا خا
 زوكازهذىرلاءالآ برشا منا لاو وصل ا لاقوبلاىلا جارولغ
 ١ ككوزالثلا رع رشفب زوكأ امال ١ | لعب ناو او لوا ةاموبلا

 نالثوانالث نلتشالساو لاق اذا ئالخل ازهامواضي ارد هياربلا
 يقم الانام: باج اءتمدملا اجياد لوما ليست وك ليس :ىبلن |يىعلا نا بزعل اوزتفل ا نيمل بأ قمل نبوي ازهزل نال مريع وعيب ل نوم عب الوهو ثيم
 0 قلاكواع مروع شبل كرف مالكلا ءل ذا نع ملسلاو ةرلصلاو كغ نيلأت
000 
 ن وادامرولا نو داقنالارككأ لوف: لعيالوهذ هالوندان دا
 لو ناذلا] فوهوامف ثحوايقلا خو مملامل اق حش ىلا جارت ءاعالب
 "اج انورلوت هدا رمازحإ مكو اشلال زوج نان ذل ايام ذاق
 ركؤو ل2: | اجامو رلودذ ان اماظفل لو | تقول ئطمز ءلاوتسا|
  لسفئادّو ازحإاورولا نم باز انام تتقي هيجل ةرابعب ىيدرعل ادحا

 - قزللز ىعلا بابو لوا ءارج اص مرق الن اون نامكعالاب
 توما دعب قبب لور انبعإلا/ ىا لوف أ ةدانسم ار يعوهو لوو نابالاذ
 للا لولا انه لعورلحلا لوقا هياوؤش اعزب رتعت ال مكارلات ٠ لمان ل لعل واما زخوتتلا نكومتا لوا دوجول زوم

 و ظ ظ
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 هيا وزهد | لو نا: اوعرطس رهن حازم نهرا جور
 ئس م نيروكرعاسل بونل او'بارل ان اذ لوف | ه1 ب لاو باول ىا
 اباح ايوب لات حصن معاد و يجول نولرب اناضيا امل ةرانمالا مهن

 مالك رابتعال اذن انياودارعؤرتملاهرل نلف طيولا مالي رعرل ا
 امو ءونل ع داوكسو تاصلاركأ نمرلاب لاذ كل ىرهد لافيو ملون علا ٠

 انه ماومرعرلانافرعرلااوبششاللسو عسا لصراتورهرلا انكي
 ىناملا هم لوو !هانف لف أ | نالطالازعياكتلادارم عزت ون مسا
 لو اةادوهملان الب اوث دارعالا نم ىأ لوو أ هيل ما لعؤاطي ام
 تا حاص لوا ةارطن ملا زيف ؤ لدول غانا رعت بحاص
 هرحدلاتأذ |ملووو الطلاوئرعلا و نيعلا باب لعا ماوانج | ءاقتالاوه

 كلاب ينعي الذ لوما وارمملا نم الاحن وكيت ارت دنالو لوا أ
 دكر ثباثب ىدل لارحال الذ و لوقن نحو ءاا نم |زنحا عليزل ا ذك
 ىرحو ابيب ؛م الاحد اكوأ ماذ ىلا نم "اهلل نعي اماريزتلا ناكل
 ل 0 لوا ابان ارهي مار-اوءاو نال ملف قعالا
 ومما ل اثديسلا# انيملا عرش م يصفلل او ايبرعان وق هانلزل | ان لاعن
 تشاو لة هيمي ةراذكب وي هازس ار حوبز انالث بيرس ن الاف
 لمشلا نا رمججو ولو | ةرازكلا بباب لب اسملا هرهركت بالا ن اريمح
 ”ال/لوق ةرياوملا ناررعا هركذامن |قجيالد لونا اله لعزطعاذ |
 تبي بولا داس نا عاطلاو لوو | 5 لكلا تيب بيلا ارثس لاق
 لايسل| طارعالا له افانمالو من ان ؤ ل لزم لوالا نامرل | لكلا
 رونو "رابع 'اكا رد اماضي| (راشل ا داوم علو :ملقملا للعلا
 0م مب لالا ويرتقول نم دوكهالرإ
 نضل وأ نيملاب بجاول او لوق |ىكإا كليم لكلا تبموحوزل ادا لا



 ٠ ىلولا مان اك تاولاب نتملا نكس بعل لولي افلو رأف ةدانكلا
 2 كييشتلاةوكملا وهز بسانلل لوه] دالّيس الاد ول نكس
 ١ تكلا ىرمل لق ترش هلصا تيرس لوا تيرش نا ون يال

 ' ديلازاولااكلوق ىر الا ةرحاو يلا لا جرس تزئالونأب
 ٠ ,ليملاطرالا ىلا ةبشلاؤ لازب كت لوث | لارلا عب ئرهدو صراال
 هل ذذ ول زعهملاو لو نيصعلا نعةرابع ىرشلاو ماوثىلرس
 لوأو لوم ئرطلو | لق |لضنلا |” الدب نر علال ثا |ن اب ببجا
 نع مراوح سس ال ان عىلفد وق | ن | ئرعل | |وتسسم طفل أره
 هذعاأسلاسلا لوا اضف نيم ناكر ف هرزدام لعما ترف

 بامئرا رع ديرب طل نصر نبدا يار بكم العاب زير لوف
 مجول رو نأ ىزن الا لوهأ م | نككلا مزاول ئه تسيل ايل لودوظضانتلا
 ٠ [شلاو هيلا ) نيولا باب باوصل |. لعا داو سلا دجوب الو كلما
 - ناوعم لولا از وزمد افسس ىزرلأو لوهأ هأباثنحطرشو اوت
 قلن كورس ازيوب كم اداب راع ؤول فل كواحملا بونل | ابو ئلامل
 ١ اولا اياودلوقيلا يملا ما مالثلاب دارماو ملوه لماذ ثنجيالنا
 ٠ مالف لاش ان| ىلا لاق انجناراولا ايدل مالفل |اماو لوقا
 يللا اوحن اب بيجاوراؤمزح املا بلان اكو لبق لوثىجيدمعا
 اهات ناذا زاهبأوهللو لاوسلازهدزتت زد و لوو | غانملا ن

0 
 مكح لود نع وبني ئيم ل املا فيلو املا دابتعاب هيلز اوجلن
 جر اىرتالاباشالاداّبعاب ب اكلاز ارحو لوّسلاو باجيالا
 روع دال لوسل او باجل قعود نع اوس ام هيو مد |ىبب
 ١ م3 ةريبطلا دباونلازا :هيص ن امك ذا ]م [ثنحيالئافر كلا

 وادق



 هلازرنجرلا نان نكي ونار لاو قاتعاب كا كفوا:
 كويلو قانعال ارمي هيل ا هنشع الو لوعب ن أرغالادئل سلا ب ابل رباك
 الل ىابتلا نو ملا لاق موصلاو ةولصلاو يلف نيعلا بان عامناو
 ازهزكباّ واف ل رضا امال ىةدوصتمالو جاوب سم ملا
 اضل اك ئارض مص بجاو نك ناد عازل تف دانه
 لبللاو ناكلعالار اونو ازويلو موملا ءاكتعالا عل ين ناوربللا ٠ ىنوتب ئايكعال ب اذ ةدوصتملا برثلا يسجن موصلابالأ هيبتا

 ممكن ارلا جرم نم ثيراوماباضتلا اه زد وبال مويا نع ادت
 لقاذالاو-نرطأ ىب مال دال طن د و ملوث مجاز ناكتعإلاب ناش
 هلو امربربلل مزلي لئن ابجال | :باكافؤللا ناو الا ئم يلي ىرلأ»
 ٠ رو اّيؤاذ املا ل لوا هان يعمم ناف ةدابثلا هزه تر أح

 ناهرصل لاقولارول هطوئلل ف مشونلا لع: داهشلا نا طوسملا
 واش مويلاراول الجيب زنا اوريرتفرحشاف موبل ارارل ال >دأإ
 تباثو | نع هر ابعوهانلذ طورثملا ]بت نمه درس ئكامو منع
 ناورلا نا نم م زوامل ىلا خو هوو ارارل 0 راحنوكوعو رب انم
 قا اما وصقل قش اربعم نكي م هاضفلا تحيل حرب ال انو ناك
 ه امال  باجاو ! ثانجن اضقلا سلس انرارلا عدا وكدا
 اروكرم هش ون لعتماق اهنال لون ناكاو | لوف و ان احوماقلا
 . نوكو لم هروزلا نوكس وهو ملون ناخئماق مسيل ريكلارسلا

 كيلا[ وه نوكسلاددانعلا 2س لات حاب دوجو اما توكسلا ١
 نا اف ابرتلا رصد لعن |طنلا نعاسالوعموصلا ذل صملا لاق ٠
 . اكرم ارو ريعو احزما] "ول كيل ل اني انعروكم درصملا تلق
 "الراو لةولام لعد وأروع وزفل موصل اووى فرم



 . مواد لو هروبي لونلا ارهلع حرم ريعداربالا ازهلزث | ه١
 يملا موصل بداري نال لوثدارلا لاذ ال1 ةرملاربوتت 1 1ص
 ١ لوماداثنجيال اؤشب لعام اود طءانلف مالهلارعا ىلا اع
 0 لد برغل لا بإ طادو اتت حاس

 تاكو لإ دا معو مللاو ةرلصا لع بوب اون رثف وف
 ماض ماليا لام ةريجلا لا ةزعتسا برعلا نأب لاوسل وعن
 2 لاوملا ساس اوفا نوال زن ةركذ داع سل برضا انا
 فيولا اعاب ن ارفلا ظاذل ا اعز اميل( ىبمرمل لاتينا باوجلاللا
 نابريئحتنا ملال اذ از اسزناب بجاو وت ةرمربعساك
 25 رام امن | ]لاب ادالا نعتز أوملاب”ضق انما نكباوملا

 مل |لاكوحبب ال تلاوهو ,لوت اش هداملاب عل افمضراعم
 ىم اهدا هارت ءانب نال لكأ انبءام نول 'رال ا غلاف
 | عض اصاو ازيد لاما لكل طه تيا ناب اوجصم اذ تجمد
 ' اولصلا لعبا : رك ككذ نا, بيجا ]و |)مايلف : مرعب صاب
  ةلبال ماد تباتربعن ا ئيسلا ةمالعلا ب اجأو مما لاق مالسلاد

 2 0 0اس كراع رك از

 مر ونيلا» ممتن اموىوملا ىشال ىلا لاند لاق لسد
0 

 أدر لصردا لوسر ناك اق دعما ئصر اعزخىزرام هرظنو ايحال|
 قف ماس اما نييموم موهر ا د مكيكع مالسلا لاقرب اهم ايا |ذ| لسد
 انرزغ وحاز تكس رف كرددو تعش روف اوما تك
 كداجياوبزعو لرافل نس نم طرال السل ونب اكو ريعان
 طخرلا بس اع اكوار اسعار اجا باور ل ناف كرا جد

 ايحالا ظ



 ةقتلاوار ل كرف ووك ا ناد لاو ىولل ب اطل ساعايحال
 7| اورلوو © اررل ادن 8 نيل | بن لعامساو نحول زمتلا

 . ل انمتلا نال مما لاق ئاقنل ىلعو انبم ل اسما ضبانلا موكا
 ةانلا عبس لاةراوفصاقملا مرمل لوف نعالدب نوكي نازل سانت لوقأ
 يعم بكرمرم| ثنا طرس نال لج ناقئال ادار لوقا رظن انا 0

 فرنلانصوزحالا:للرتسي نا التحف لوب اقرتتلاطصونراكا ٠
 رحاوه ىرلا لة قرتل | معن اذ ناو واول اءابل | ليد ىوالأت
 نالو مملا  اذزحال ان. طاوه دل | مود هلل نعش رجوب مم لوما نيررجلا
 ريهثتسا ايلا ةراشالا دارملا هون )إل كف لوما ب املا اثنتسالا
 دف من )مام لعارداو ماشا لملار اني الزل نا هدم )ها نع
 د اقولاب محواو لومأ ها صاخب ل9 لاحابجاو مالعالا ناكملوت
 فدو هرج ىلارو ايل اوهو دوصقملا للرظنارشم نكي ملر وعلل هزه
 ١ مزلا مد نكمالف لق ملعر وروتلاب ريق ابجوب قارل اف هرم
 بحاص(لاو لود] نا مامال ار يسفن اهم لوق'نملا رضوا لوف

 ايدو يسم سس
 إو ةرولاك ارا نييلدرولقاسنورقرول اككوار ةاسل نوي
 ئرامنمل اوهام ياهلا ةربشملا لوف للا و تيب | لاو ابؤفل لع
 اما او وورد ب ارك غ ا ساوابؤنلا لعل طصا امال سانلا نيب
 ل بجو الان رج نق لانا ذمويضاو و لالا لوقا |هونعتو نزول ارحانزل ارحربلا ضيض|امإكبيض اهيببس
 كلا |يزلا عبل لوقو اننسال اه اهيل | وبسس موتو ,بجونال امد
 و هأرةاوملا ايزا مرقم له نتذ نس ةلاوملا نيك و اوثدملا بجوبال
 اءخاللل مامالا لاوس ناب نيت ا لوو! 51 :راشا اضل ا فل نخاذ



 تبا سلاحف «وزمرحرو جرلا اما طوسملا 2 لوازعسا
 . ض/ارولتب ال مالح نورك ميا داذال لوطا دننإب
 ١ يرحد اعاد ارا هراشلاوىرنازاونلاربحئ نكي ملاذا

 هلل ةاملنلل خيم الأول ادزل بولطم طملغل اب هرككا يف طل ازع
 رافال زج او |نشلاو ئاعارك ناىلا رض زساتف انه نانزلاد
 ١ ليطاتحالاورطبربادح اببيجاولو نونلاو ئاعيلا نعالما
 ينل الق نمدافتمان |يكعوججال و لوتاوررئتل اور
 ١ ماظن اروفن ال اطايتحاوننمل نوك بر اوع بره ليسو ول ما
 04 هاون ضرامم هزعل وف ان |هرارتإبر لل تب مل لاق لاف نان ملت

 7 رالاماظعارازفإللا زكتدرملا ةد,ايزب تمتخاي ةداثلان الع

 اعودابزلا نام ال اصل اورتن ان ايام ويب لو! انزلا
 ملل اق)ءانفوناشلا ب عزيؤن خب كذب ناد رعئييش الب رحاولا
 1 اصوانزم|لاهحالالاين ماوتالاولاق لوف احراسوا مو

 ١ لا لع ازهاعت لوو دأوف دم اقاورطلا 'يكل اصف |عاماو
 ٠ يضزعام رحنا اعراونزحا لا جرا |بوجو لع أ منعس ضر

1 
! 
[ 
1 

 ثول لاق وني ال كرش هاطفل وهاك روم عدرا عام
 ظ ا عدل اور طعزخكوراكرم اذل م امال رجرن ووبثلا
 2/60 ,نادارا اكن اف دعرنا عر اعْيرك] دشن انك ط وسلا
 "  نامالملا عش ب العجورسن اعل جر لاقي اروخلا
 ١ كالا امال, ايت لذ قوي اهل اناا عمر
 مال ويزنلا اهبين انزل ا لجرلا اع عر |ديشي ن ]سلا عرو
 تام لونو مالا انهدعب ىننرملا| طميكفو ىتن اسانل م
 | نعئيباورلا كرحاو ءاوتوتن لال اينلاب كرري لا

 ىلأ



 ركع اور ,ماعر فشول ىب ا نعركؤب لو لوي | اصر ئسون ىلا
 طربا عو طوسبلا فلو || ءياورل ا صاظي هرم امازه ل هفءأوث
 مجا | ماَيال اومشا | ذ حاير طاحاؤناكأ ذا :ءاربلاب دول سون

 بيست م,ةاريلار رن رو مالانهرجرلا ماها واغوااوناماذاذ ظ
 كرمواىرب |/(عوطقما و اكو اكرجر اماما نميالف جرحا

 ل: نيوز اوراص مالا وعش أولام ناكر وضمان ع نيزجاعما
 مال ةاريلا صسول ءأرسب ال اف ىرد الا وطقم اود اكئوحل وشسانكد
 | ذاذ لكل زهرا ةريستبل مر ءاربلاْيش-ارضانه اماقرزمتلل
 نو يزن | محانتم اي ررفن ول كرد ماقلإ ال ةصلَو| ثول د زمن
 داما ذ||'.كو هوت رم :باورل ماشي يبيقتل | اره ىلع لون
 لعاو. ل طوسبل واهب اذ |.مالكن مد دابتملا ماظل اوه كاوباغو
 لمانف ةرتعمربطو :صشلا عسر انعارلازتع با ورا ماظن
 ١ *ماررلا نعمان ل ا :سسسا ور دحا ةبيغلاو توما ةروصف لف

 ىضرلا طر خو لسانيلذاحوجر كانتمالا نوكيا الذ
 ضن وأ ىدي ال امي رطقمو ورمل ن اكول هارمر ربخ عك هدو
 ماعابماربلا ت افا الونانلا ثىيري مامالان اف ىلا نومبهن
 - '"ايكزب لل نس نال بغل اون ولان الكرمل ثروب الرهاظرزع

 للون وهاذا ىزناولذزعهنيئيرلا اعررخا
 تانزؤلاهبرحؤ د لو كر اشلا رو ام والحارتلا ثاوثل
 ىللاور اشولاوه و ىاحملا عب لوو | ملزمشل كب بحاص اهانول "بو
 اورلجاذ ىلاون .اون كك موع نس بالا هرهز اك راو) هزخاام
 ارهو وف لمان ئسحلا غيط ب اوصل اد نكرم لود | ئصحل اربع
 الضاذاعد |اهاغمرذ اهيل الدالذا نايم لوفأ «أىورال ها



 نافاواصحارطث انصح ارت راواررئوصلا صامل شو ب انرتلا دمناثأ

 2 هيلعؤرطلا يبت زمات نا غضب لقا ”ةكم ةرالن الو كمل الات موال

 الفد زخو ثم | وارث هاو حق ورطمود وحوار يالا
 طاش وسو نارعلا قل اع زل ن لذا, |طورطمرجرل ان اصحا
 ١ ملال اقراط زحاعان ا عاصر لوا ار هن وكن |

 ٠١ احافت اما ع.وزترذ لاب السالف اهارحز ون ارجرلا ناصحاو .
 ١" ظحالا ان املا ماس طي القز ارلا مال و لوفاة ااه
 ١ اضالااوصاعاعواييلحدو ملا اوك انرملامامالل ىواتتلا غاز
 - ىو يكرابز تيلدواشداه ل عرماوزخأرلا نعل اعنا لقا
 لافزؤلا نيل اورازؤ الان ايننف ناصحال انو قرط اماو طيحلا

 رع ةولبلاوزئسلاو صما لاق ىتن اطل امض كانوك السا .٠
 ريملا م الل غدوسالان يدل | ىالع انامل ا لأ "ب وتعلا لهاا
 رجاوزل اونل مرلعتذؤ اذ | انررلانزصحلا الخادريصب اذاو
 . ةيرخلو ندلا مصزكو مدذ فاعمل ام اكس اكبر انف هن امن أذ مل اك
 نال ةولتل اكو + ىلابي الرسل اد جول| امد از نع هير نال
 ' زيابلا رب د اطياز لوحرل | (كزكو َباوملا خفت الف وادع اذار يؤصلا
 ١ ىتع | انصحييجا طيب ارثلا تعهغتس || ذ اانا نعةينفلا هن نال

 جالا غلو صاشلا/لوضملا ىفرشملاو ملا لاق هاد رال الو هاون
 . لازنال نوكأ مثلا ناث لَو ةدالا ب اكف سكب اعملا لل
 هيل اخفملا بس مداد لوحرلا الخ ةورزس هاب نكمل لازن الا لوا
 انعز م داولاّىر نعارزرجتواملا ىو صل | لاق امالك مام امزللا
 ١ مالا تيراولاذا ولم جوزلاو ةرسنجوزلا اكاد اذ ىرجنل

 "د نك ظ



 عي طاو راو اقل الالاف لوف أ ةدارجر ضسول كا لج جلو اووي ظ
 داب نم سو هيلع مدا لصرإ ف سوي الع ةدجلىأ هانركو معا
 لكيلا هكر امهييعلاو هداسؤنر ينحت أو زن | نجيب هاب
 لا خلل لو نراعتملا نقل نزلا بإب محو نالو صمالاقئيدلا
 باكل نش ءاور ىلا ٌبرطاب ل علاو ل انزل اب رس بضالاو
 ربذلا ىتذ يشب فاززعالا نيىجب الر ظنروو لوو ازوحب الود
 هنعزخاتمونعوهامل اذ انن وكنز والذ بالا لكن عرح ام ريو ذ دنا دإ لادن الات وبلا صوكسان كانولوهشعإ
 خلان اوموإ ث لهرعلا م اوروهو]ّتنلا تونب قرطون اذ اهداوبال يحمل زهور دل |”مصركب ملل لون علل نر دكا جدددلوأ
 واصلا ىنر اذا هاو كرشسو نان اللول | بحاص لودأ نالخل هير ا لإأءالا نهفات هدب ل لو 5
 ىليرلانيرلا د مامال اق لف ] انزل ا مكن |(ك) ذلصاحو ملوث اعلا ولا ىالعماهالل ىانكيس ا ئالخل ,يلرط هريعو نوما
 اهوذ أت كاس سال افاكن اسلل اب ارب [للادنبالا ف ناكأنزل اع

 ىزن | م/م ويبلا ىف نهوكس اذ ىلان داود توبا ةومبملاب جس
 طماع نتن اذ لوو لماذ ب انمل اون اهلا يأمل ول ان ول شن
 ىلا هونك ادابب رطل ن | ني ضلس ال نل ان لو م لس و لعسا
 كورال ليلا ناوجوهو لوب اوحوخكال واليسر هد( مبجتد ا

 ب يس
 | ف باب لعا ساوإم الئ ديل اد ريظب الدب ]/كلأوإ
 2, لو غلو ةارما نع لاحرلعل الاربع ةرلوف لوهأ هاك وعفلملا ذه]رلا اجرا رطو لوو بجوال ىرل امرأ بحول ىزلا



 قدام

 بجوال ضوناذ اهلثط ساجيا] ةبصطف نع احا واتش لاين
 نيم اب اب فازه نعاب وحن © وب اه م راشل نم وسيرو و عسر
 5: كل فاشل ملأ نأ ماا اناا كسا

 لا الاطلال وغانا لاذ عسانا
 نو |مالسالا ءاكحا مدزنل نمل رعلار اد مر اييخالا لاح بحل ةارملا

 0 طلو كلا هاششمالا هوم هادنع لا تس رعو كا ”ةبح نزع
 نيالا ناد طو عز اريحا كلا ٌوحنعو لؤف اضل اف ووين | امنمح
 دحال ذادوّشوا مالسالارارب) |رحال ادمب ملازم عقلا ص راح

 ١ تامواو ةهشش ثروت يل توثب مارح اهيطو ن لعن او لع
 1 كا رتعيبنلاثوثبو ال نم هين تثبال هاعداذدأو راي هزه
 1 ماعوحدوتجل ب يقل لتضدجول لو جو :يضو | جواكرماما لحما 4
 ٍماككا مزنلا نم لوف نلت وتل ئقكال ورمل طوتسا قك ماو
 لا ءقيوحرعو لذ ندعو راو سيو ىررلل عز ارتحا مهلس لا
 ًاممجوزريعبللا"نووزا أطونعمر | ارطو لاسصا وغاز اوثحا تحمس
 لوا راش ىرصاانال ان اللف ةارما افا ثباجا نم عا/ طور

 ١ داكؤىن اك ئغلا ومع نومي ىرفما 5 رصلان اذ قمع
 راتتلا لعل لَو! ها انزلاباهفذ افرحيال ازا دمنا ازه لو نازيلا
 فنونلا نم م يؤ |جرلل طول اوه )ذل ل ههلوقرن ازه هلؤمل ىلا
 انزلانايفرفولوانزلارحاول عكا ىزنالا :ءاهنلا ف لاثروكرلا
 كلر اشلاوزع وز انزل )نزع :نينع تن اكاذ نزلا رحيلع رك
 انزابايفذ اقدحو هلعن نعانزل و رص ماظل ذ | | دجال ازيا وأو
 رسب الواوصررصياعأهيثدازل رمل امل نأ ل امحال اكمرلعل دال

 . "وو للا رولا جو غزناتلنةراثلا هرككامئال جاها ؤرص
 رح

 ا

َ 

 أ

 د يم



 داب عي م نابي درصن اناذ مالا اذه هذانل وهرب اهيلعانزلادح
 زاوم لو! اعتب اهيد لرد ةارملاو مل يف هيبعم ناب ندب الذ هانز و
 مواهاذتل | طبرق هزني ى امس اهي ري دا وف هارملا ان ذوى اراد
 لوفر ولا ىيزنملا جلا ةلاصال لل هإعل لو أ ها اذهدعن عساه
 ملا نم بس د١ رم اع بحال مول الجول لع ف بتال هضومر كت
 فرط مذا از ةارملا ينو ةئسحاحرالضانزلا نأ
 فرم نود ةىداطلاو :ةصرلاركةعواطمدركلا وتهز ظذاذأ

 | 1 نلاخ4راشلا هوك ىزل | انهو مداح ٌفينحها رزع هرككأو
 ىاضتلا طوعسكهب ام طوقسل ااناواضيا|ءهن بوم ما داوج يبس
  ضحذ نئلاانتا عر اّبعا نايبلوه اغاو لو ”قلاخالد بالا نع
 قا يح صتكك(لا اننا عراتعا ناببل لوهلن املدانا لوقا انزلا
 شاطر ىلا اذياو ةهسنلأ ءاذنن | دابيل دصعملا لاب نا للصم مالك
 ديالا كولر يوزع اكد وكيل رتل قمل داري اد نايا لإ يا
 ماب ىرلا نعل [كلاليلهن نوي لها ه | ,مالكر زفنو ,اوقرمانل

 ىفري لون |دوسسم دلل بجور وطب هم نالو ءاوهئبرعتلا نم:
 ىلوالا ف تيئيالورلولا ئد | اذ غانل اف تبسي بللاد صل أل انرطخلا
 كتل ن اذركلا يضر كال هرلورلد :ءارجلا طو اذا طنا ذولا
 0 اع اهل ايحاصاتنو بالا ماد ريع >بس تنبال ثد د

 لاقوايحالاؤب الاو لان ةيراجذذ اذا نأ ثيللا كالرقفلا
 رك َناررلا جامع رورن | بسللا تييو دحتال مارحاشا تنل

 داثعاب ال كلايحالاف ب الاوةزفاحيراجطو ىودزبلا ٠
 ىيبأ ىكك لع سب ارويلوةعاف جو ةربالا نمت اش :ميشلاو دالولا
 سام ثارذلا نقم كيالذ بالا بالا مايل اجلا ًءالودل



 م

  نالؤكالورللزرل كي ملا نس يك لارزن او قفا
 0 مبسملاثب |ل:رلوراو جراج طواذاركل اتال | لاقوت | بنلا
 اهل شو تيللاوب علا ءركوا نككحال اذ بالا ناك ذارطا ركلذ
 ١ لوصوعلوبلا زهد لذا موعاع عجيل ازهاتيو لون اريهصلا

 لوقا دتملا عش طازه نال لوم ألا قرولا رويس |كفراشل ادع
 أن هلوبوامطفل لونا عروش ]حلا اهم ثروا اذ ماو نحر
 . نوهرلا يل امركم م ال لو أ نعزلا خاين نكي منا ملون كئانكروا

 ةوزلاو حفتر ورمجلاو لوقو كرس اكدوتملا الع سيال اذو العلا دعب
 ةحودا عَ لم لّواْعَملارَم ملوي كامحّولا ىا لؤا ا
 كالتخأ ءئد كاريشنب ناكر م | ل عانل ىلا امجاد ن طاتوه ما
 ديلا ملا لاواهدحاحلا امجار وكن سما ويبشر عمل
 اعزيسيإ هلا ديشلا#:وشلاىا لقا روملاب تثت د امعر كا

 ةربافم | وارسو وئخيالاكابعو رمل لل حالف وانتشا مشير
 لك زدوسلا باب نمازهو ملون اهف ىالثخا الّول| يشل اوه مشن اذ
 - رفوليزلا 2ص ءاشعالا هس اح نع مار ماظلا ]ب كب لو

 اننا طعنا ا صاظان اى للة طب الا بحاص وذل اوزسلاو ]

 كد لعانب و أ | /ىبلهاتشالا يمس ف دوك ذو دوت ما تيل
 تناكوأو مو مول ةانل(ليلالا مايق عنا لعن لو | ها علا ىلا
 ئالطاعتست نإ )ل( ذ سايشلا نأ لَو ألمت اهنلا ف :يمشلا
 هالو هاون ارماظلاجو ملوث ئرعا اكر وول أررطلل امهد ساّسلا

 انت مخ يشلا هطاومن اب بيجا لود تحرم لوا فذ اتلعرملا ماقيل

 . نوال هركأ اكءاجإلم عي تصحي إ م لوو اظن و هاوف لا 02
 "فانا نان جف لو أ وأ الحر نو ملام نم جنز ملف كرب هرظن

 ماواشني.



 لواورحاب ادضنعت نال ونص نباثلوعرلاروب )/جو الو روان
 , رحاب الاد افذعإب ئمملا كلذ ءلوث نويبرب اهو مكتب ن ور وم امنكو
 نال انطعا اذا .مزنل الحد نع نه كاب باييذ ا كوالا لو
 بزرئلاد رش امو اوووي زل اكرم تلي ماذا فتم كا درك ذ اغ
 دارين الفارّهم ها ل ذ؟ريلذ انلطم هادا ن | لوا ميد ف ماه
 ثزؤلارحد لوثدابعلاوويحمادزللا ليلد ]3) 6| اهماطإل/ )حرب ملال
 انا مدا صر ةفينجمالو ملأ لاذ موحك|لوثاد يملا وفحرم
 ثيرلب دارلا راش اال ْؤ ا نابطلب طاخغجالانز ناسخ
 نوطاخرانكلا اد ان فاو |نعاشالاورماو إل لاثضالا دكت

 مماىلاق ةاكلاو هولصلا لوني ضاعن ازعا دلل ثيحبوم ثاادابعل |
 ةماعلا

 املا جب لكاوما اولكأت إل هاومدانزلل | اجر ئالو ىلاَد هلو وك انما
 ىلا موضلاو ةواضل كود ناعالا كدوط م رساوالا لكي لواشتد

 نكد لو ها انذياطسؤتس لو نعار احا ريصلارهامل عد موت .
 تان اططلصد طغل رب ام نامرللب طاع ذا محا لوثرساذ ا

 سيل ف نعز ايحالل )بيروت ع رجصلاوع ماعرل وني اريحازلوجب
 زارت ٠ | امرحا نيمو نم لع ضرعأو ,1 ون انين انلصا اعرلوت
 ينم هرعاظ نافل ات ةظانما نوناذ اعز ارع)لازع بجو 2
 2انلاو ويروح ىلذو ليلرل يت الءاهيلع وتس اول |ًرمرقلل
 ام ئالحمازلتس اب فن غاثل فارتعإا جهل لّو اة اوصل نا
 هالئ/راد و لأ ه١ يبجوملارحانعيمال طولا ن [نم هع رت
 هير داصحا مرعؤ |زل| ناصحا مرعزم,لٌوهب جاو ملوق
 أال ةوطوملا نم هتك رعرطاولا نم انزل | قدح مدعنب مزاد



/ : ْ 

 ذاثلا نعو لون قيال اكن اصحال ىف متي الو يقحاكن امل ثوبان
 ١ لال لق عمت داو مازال جداا

 راباجالاديييالف لول حيال اكموعومو نيبجوملارحا نم" ٠
 ٠ نيا لاهلل انكو لوا ءأوصا اكول نبل نأ لوتراملا باجياكا
 ف -اطاد ريع هو ماهل ىا لوف 'ههشلا ثرواف ميانلاكاعوط ٍ . الاعط ادوكرتر ذن الل/ن ال صملا لات اب !لاوسا | 6 هيل ةناوم فش نشل ادوا ل الوضرنبإ ثبحاور تن لكل الاد
 مخك |ذ|و لوف طاول|.هيشس نر اكايطمد |وما ذ| نول ىلإ متنا
 كح فرحاو زكلعرنونف صل | ل اقرملا اموعس يقل لزق |موزلمل
 انها نإل انالو ىرقتلابةي نطل ادوات لع طعرتصوركذ لولا
 ظ متلي رس انازوافن اتا

 ١ كءاذاربلا طك زل رابعا طقسو لّسلا لوتس الن |بجوبرتت 2 ١
 ” ىقننلا ناطالا يال ئحوصتلارابساراصو المقر لص امو ا

 ' لوننبلا ناطرملا لزيربلان امملوغن اذان صاضتلا وأ دل
 ١ سفللا كالي لكض اذ اضعال ار اكوننلا 'مب اثريلا رشا
 - "قلن اىن||رفنلا ناو ىف ئالخرستلل | ناغ غاضب اضل ريو
 دافور بش نكراضم) تقلا دانزلا نيزلتخم نيببس ابجر
 كيا امي اهيلا )ناجحا وىزف انلئاملىب زللزملا :ن نمودج
 رحا ئعملانإل اهنا زدجو ايف مرا اًداهؤ ال عوطوم رع طولا
 ١ مولا رشا اذا القىلقيالوهدوجو ند[ ن نيكل
 ' لفا|ذاذ نولل اب عرلل وارجوا ببسن ال هللا ذالك
 التف ناكوزلا اكلم لعن وكلا رتب الا سالت اص نوم لاب
 ' طاساا كا اذاو م ورلا ةوهز هله |اذاىرل| فو
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 راضؤاوارتالايحالصمرمل ارتب الا نمالئقر هب قلن اعوضوم وك
 7 در انعاب رطب وجو هلع مل لل لال يان اد انعاب هاب
 ةأدوعإلاد طنب اليل هل وق ولبزلا اوعى ريع وعسل او وتا دقلا

 لاه قالطلاو نعل ىف ئيولا باي عسل ذا ةأزتيلل طك وو نيلانيح
 ءازنلا ل خاماو م .ضبإ|مفاش نوكت وضعا له اتش ثدروأذ صملا ٠

 يس

 دحام|و أف هاد انعاالوةيرشلا|ويسمف انملا ف تبانل اى ييشس انين | كون
 ةداهلا باب طعامداو فزقلادح ب ابغتول وفا ءاّمكلاذؤزقلا

 ون دورك ب اًكلباواو لوما انزل تو نا انرككرث ,اتانزلا لع
 ةدايثلا ىاتكل واوفف زلاو عوجرلاب اعتب اهن ىا لدا انه ةد شل ازحاو
 ى رحاولا لش رازئإانماو مغ عرحال اورارقال | ئالوأ هدايرتلا نيب

 اب يعلمنا ثحابملا اذهب اود دهن )درحاول اود زاره ةدالاد

 ملاكلد ورحل ن | ضزصالاورارفال الط رك دانلا نع وجلب
 مرفمئاضملاد اهئ دابطى ا نأ ةارا شال ابو نوتحيرتهنو مو لولا
 ترتيل الوئحاتل |ناكاداو مما لاقرا مال, اهربّتمنو هبي

 فرك نرش ارث د ورمل ةدابثلا (م| جوجو ناذ حيف لو انسان
 ىلا ]ناك ن اواضي| ةليزلا وس وؤ احنأ :داقس افرئحاتل اب رص
 دايفلا ؤووحر ةدايثتلا دان الرنج اتلاب نيساف نيا او داص
 دنا نيعوجيالو رنا د اهانه ال دزعالب عرملا كطدعل

 اوركذامو نينبح يبرئ ملون لعل دب طاره جاو ىبب ةدالا ٠
 بالغ اخوسمد ورمل ىحا ب وجو ن وكرت ةداولا ب اك
 ةلرأ نكت ذاق مي اوحؤ !ءاّننقرفلاريظف لن بجاو د اذد اصل |ق وقح
 لائاعباوحرل م ورشلاب جحياذ اونلا نامابجاوريصنو اد |/رايبخا

 ئئرداعوجولابلاوسا جو ناجورلو لو ءا طش ىوعرلا ٠



 2 همنا اوةرمظاارباولا :كذو لو | ىلع دا ؤ ومحل اضقلا ينل
 2مل نوح |راووبزتما مالعا انتل ا ظنلب طنلتلا ضدوشلا نأ
 ١ 1 نال اذوشم دور اعد أف هاعد | أم انيس | ىلعدر رذاذ
 0 اعراوجاوف ءاوج د )مانف قرلارتف ني بجاو اذ دابعل انوعص
 . ١ قرقام ولج اب لاوسلا جول نا جدالاو لوقا« ططىوعرلا لاق
 7 تم انبسسالا ناكركولذ موق عداشنملا”ةرسلاب دابلا عننا
 2 نا يونلاوةيروظلارياوبلا ةركوو لوا ىلاولسسا وقح اضنلا
 ديل ابئَمحر |.ارويزملا مالعااضتلا يلب انزلثل "| نمدوشنلا
 كلا )بسال دورمل» هاعد |ؤ هاعد | اهءايسسالا لعهرارفأوأ +
 ' سالاتىلاه مهاوهد وركب اب ءملد وهما نالف مالعإلا اما امزع
 ْ ديقتي ذاواقلا ب.انو و احل عويكال ماوس ةد املا | وعث او ىلاعل

 - راؤالا 29/9: اهتلا طفلي ظفلتلا ىل جال الف ةد اعلا مملا
 ' نازكانتسإ ا وعرد اقاظنلتلا ورب ضاقلا ناف ءافتسإللع
 ' .اتفلانلب ائلتلاىلا جاهل والو :باررل 0 روم امد :بارهغأ نس
 "2 1و وجيازولد غافلا لاق حف جال اكو اهبسلاو ناسا اوعو ىلا
 ' مكالاق ةداهتلا مداقتلابوث| داعاجارلاحاط شن لاذ اكأتسالا
 مل وه انذارم اه نان ئح هد ايثملاا طفل لوو ”كرسلا ف طر سوهو

 !ّيلابحاصر ف الصاحلا م او لمان م له ارظن ورع
 ةدانؤن اضاىا وأ جو نود جونم ةداهت اهأ اوال اوه
 لانحا أذ نام لاذ الو ءلّوو"نّيمح ةد اين نكت نأد ةروص
 00 : يوم
 التضإ/ىاب ءزحا باول اوسلا ار هنعكراشلا ب جبس لوم ١

 ةدايزلا لص ::لخاد ”ساوطلا ن اباضن | قرني نازوجدلوثا
 أرولو 2



 .٠ تكولناف تيلاابورئالخب اويماكينيك نع مامان |عرلاسب نعل
 حت انوصاهمف الخ دوبل امن يفونلا اكتب قتكاف ةداهتل الت هنع
 رش ارظن م احا دوه امن فنكب ملون اكمإ/ روب نالطملا نع يكرالا
 مو انزلاب )حس قبر اديس ناوصملا لاق لمان التي اعزو لع
 ةداشلا|د الها ئثسيل دزتلاؤ نددد راد نايعلا لوف أ نامع
 )أ لها نبيل صاد ثروضج4 اهل اريعنب ازمل هلا لها نم 0

 تب اززلان المل الاقاد ال اور اهانس فس ايفل ادادالاد .
 باكو دلوملازشلاهض ا كئاتلادعئ/لوفاادالس
 رنع 3 وشد |ملاو لا: تحد اورازفإلاب تي انزلاود ودحل

 اذن اوسرف د لوت[صاصنل ادرجرلاكزاصو صملا لاك وجان مامالا

 البا الامم أل اذ ماقملا اذه اعتب مالكرءزمنلا ب امزحا ىو
 مغبنل م نم ءانشتسا| د اننا لوم | هيجصل ف ناضل | لع بجك
 بكين اؤشي ناك لعمتش | الاقل ن اث لاوس ناوجازهو ,ىلع

 نامل ل عرج نككلاةو نعب اجاف ىاّيلاوهو ناضلا يلع
 ال رض يو |سانلا تعا يكن انكم الا رهو مهما جول
 لوف ةهيل اة دايز نع هامل لوف ب اررل |نمريصل اب رجملاو
 رانيباليل ل ضايركب نكلأ :ديبشست اداب هيجل ن | نيب
 يقل هرعت هش ةءائلالعةداهلا هدو ركل ب ايدام |

 لوا اهلك ةرورطالو م ار اقبح الو يشل :دايناهئفاضبا
 لو دلل اانابل جاحالو جا تش ةداشلا نا

 ها ند |انبالع يعهزئ رام اهاو ملأ لاق اهامال ال اهررل
 فسويوأو ةويلحو.| مدان |لعنف ةئالثلا هزذ رخلاماو
 امه ةاجاق ناكول اضقل لونان لإ لو راوهدلاع مارا درو

1 
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 تاي هأوف طقس ئعمب بجو ادوكن | /امان ف لوو ارحل بجو
 نا مرهفال ماو نيبرغلا "نصل يزيح حدالف لوي |ةا اذهل

 بو رع اعيس ارك ع اؤلا ءل كذار وضخ نع هد وجد ثأج
 كلادوعو راو درت | لما ناركس باواجو مل |راق
 راو قلارحب !بلباواؤ موطن مبم لوقا ىلاعن هلو بازل
 دنع قرد وسمو | ططسعزل |طرتلا نا لعبت دال نكاد
 . نعاس الوكارلا ماض د عرس اك/دومسمىإ| طا لوقا
 ”؟زلاب اب ىادركذام مرني ءاجال ل ف نال هديع

ْ 00 
 . >ارق انريع لعب دازرلا اع ةدابملا) ئينئالا ميانك
 بايلالواوؤ هود لوا ها بابل لو ةركذاصامراوت
 هب شب ام : وكالرطلاب تن ىزلا عال ارنس م وككإ[ىبيل
 دم داريا راب علامك ناد دل
 بزمئم اسو لعهد |لصرإ ف ئالطال نانم جرحلل طاش اهو هدام ايهم وكن ادعبيال مزصالاوراو و +
 - قارا ابطا ب ثلا زمرتحأر | ب اوجو لف |هدرلحاقرنلا
  لازاع ميز ازوجيؤذام مموتحا مل انض الوعل ن اوجد قالا زك دلل بابل عيال ةهلا ب نكن هارت
 .٠ وبلا زب أوج ملاوسلا لوف ة|ليدن اف لوو ايمل اتعاب
 2 راو هروماماصتتسس الجو لحل ار تسإ/دعب نيل أو اوف
 5 ولا: ف نوصاصتسالازوجن بزل ااعاوده أذا امأو

١ 

 مل الات بلادحب اب لعاماو:ىيععلارسارؤ لوا نضام الك



 ,غاشنإاهدروأ امان زل |اعةدارشنل باب ف هريظن ّئِس اكانآلطبل نع 1

 'الااعدر مص ليت دج صزملعياوىلانسحا باومئ لواو موق
 ككامرلا ناو رين اكولإ بجوال 2 بم ا نسركتل نال صل لاق
 ىرك امتدح مجالا ناةينالا باك صلازيوعجبلوتا
 لوا هع اص ميلان ازعل يصل مالك هاي[ مل او بوبطا
 ىعاومجا اهج!يلابهدارعل امي نازل اف ب اباضباذيبلا
 نعراوحا طاق لوف طات ضواون كز/ ذيزل اريلو حبا
 ولو د دحاولاريخ دنا هورلجاذزملبزيزم لسدلع المال
 يسال ءاحالا لوو |نيممحما ناسا لع هلكف مختل اهريلظا انا 2
 7 مى لع مالصمما لوسر ذامولخ ا +اجالا ميسي
 ري هاب ترس كال يضف ا زعموا لوا قباعر دول
 ارنا تعمر
 "داود طد هركس | باس لكركسلاو ةروجلا خلاق دسانجالا
 بعل صعركسلا بزلا غل اوف بشر كسلا لجل 1 لاق ويا رمخرتملا
 مصخاملا لاف و ئايبل اي اغْدا زكوطانل !لاتاعانهد املا هرتغا | ذا
 بلاولا اب ال .عوجر صا زكمرحلا "ب سال اردإس غسل ن | هموكول |

 بزل ف ناركسل اوه مال ءاومولا ىريف ىزلاوهالاو هاو مدالب
 نانودلماارفتتن |لاو ماوه ةاىزلاوعراوفل ها نال لوف
 ءاونعف كلن ىلا لذا: اوبر يزن الرا قداوباضسن
 ,2رصغلا ورجل مخ ىريلو كراك جناو ةولصلااورقنالو كات
 يملا رع ةارد نعرخئرل اطمجصمص حال لاقي ناريظالاريستلا تك

 بصاصلاو وا فناع هرازوانناركلاركالو صم لاقناركس
 نكورتلل م زوانزلا للعداهن س صلال ودل ىف ىا”نامتلا



 فيرولارخو الة رملا نضمن نككءر ابا وطب هج دوم اذا

 نوكبالا زعم طوسملاو ةاورلاو ةضحلا انرلاو نوحنانأ

 راك يري هاو دلاكول لباد زاجل ةريشاازعملا تاوبجلاب

 ركذوئءاهيل | حاصر اورو ىانمل اوما اكو ورمل زج
 ةكرلا وانزلا.بففاع هراؤاب ن اركسلا حالو تانيا مامالا

 ةنالو الإ ةرياذال نال .ركسل اج رخل لع ماقي ثيعماصملاو
 ٌئالطلاو ) املابرازقالا .شاقو ابعلا َىوُمحوماب ال هوجرل نكي
 تكا ارحانل او ةرباذ الراو نا ىلعؤجيالو قلن اق الاد
 ذل وم جرس اذوئ ل ادحوالج ياررلا راع د

 لاوس دورنا طوسبما و وركد ركل رج بزعل عرج حسك
 دالكرعل صركركساا احر ئيرسو ىذوأ الر ازثالام دسم ءادرلا
 2 تاو اواو يلا رحب انى ةويحرلا ءانكدارقالا
 ِ .21يال تل لوط ايذووب شعت د بجوال صيبا
 ٠ رككو للا نهوجوازهذ لت اذ ل ائامرعب ةباضلا غد لوقا
 2 لان ئضع رت + ادبارلاو جرشلا ف ةروكوملا هئالثل ابشلا
 نمط مرح | ن٠:واذ | اكئرول ارحب كالو دحعمل ةارل ا وأ ئصحا

 ٠ نسمالاؤاائرجل انافويارل اا ماو بارض لاقو ةرياف ّدالطأ2
 7 اماوزكا صرحا ءاثي الف ىذاقلائرصياعرل طن ن اكو نال
 .. ةكداماعردل يل الما نعباولل الخ تشن اهمانزلا  .نالانإلاب ان نؤيراملاو سلا امزمجطالنالف اتنرل ادن ونجل
 ١ لباواؤ اكلصلاو ءاكحالا ل مز الربع املا مدع د يجد غال
 ' هنطلاوبن |ىرحالا وطال ناخجال ملم ان لونا ةلاكقا
 ١ انكزررتل دورمطلو ةرايعلا ماتم اذ موا )نافل دبل ةقسسس

 ” لوا



 كاع ءاوفؤأكونملو ورذلا نب داق معلا لان اهيان لوقا نع
 هونج احذز ن يمل زرق سولت برئلادجم ايف هرظن ٌىَسرْو لِ

 هنونحلاحانز ىرلا غر نول ئزث نيد لاي ن ل هاظلا لوثأ
 . ةاوزرانس لكامل كل نم نونا وكر باهل اذا زكهو5]
 نيل عرلا كرصال تسل قا | قا يبل تسل لاقهريغ بس هل نمو
 تسلا وول حاززلابا|صحاذ |ءاملابحاصرع, سس طقنت ائاو مامن
 راواننا ايس اكبهرعو بصغل |ليصقتل ااعنوكي يتلا نالث كيال
 لورود وبا ةدصخلوعنان | والا لوث| "لم ةرحرم | تناكأذأ انهو
 سب ناز اوصف ”لاحْؤ مرت ناكر او ازرعرطل بكا نا بك
 ةولتوب نوكداب جوك ”ياز مالا نوككن اويعنم يي. | ني بنل
 ميشا كطوا | اب زاعلا ؤباجاو لود طول | ةرعف تراو "هش
 بإلئعبنلا تبان وكيالاغاو ناس |ئم بنل تبان لول ن اكتب
 ماكر د وعسر لوثهدب وب طظنلل اريد |لرع'ب |) مال ثئاكأذا
 بنملا| تباث واف ىرم || لحر تلو ونصحت ورد « ل!رحال دع
 ناك زماولا ئف ويل ناو زم دبس هوز تحس اكوا ىاناش ان
 - |ذابنلاكاث نوكال ائاوراوتهوب اوه ةروطن اس | ئمانبات
 من |اع23لرذ بالا نعبشوينب ىر قر فوه ئعي'بازمالا ناك

 نذ ومرتب درب من ] لككأ ةلرف بال |نعمبشوتنب هز ديب
 لب ةصزبا| لوا جانا بنل توزع ذيال عش ةوطوم هما
 هود باول ىلا (اءجالولاوسل | |زه فرب هركذأمف ةليسملا ضف نا
 سصاا ماهل شرعرأ هد ذاقتالاد ارا لو | نير اشل |نم هريع هلفنو
 لافل وا ىصمرل الوان زقلا ىوكت ممل لاو ثيِللا تا هيتفلاوه لوقأ
 مجار اك ورفلاو لوصال ا لل جارل ارزعلاوررط «يراعل ان الهلا



 نقاتل زرعثرر الاب ابا اها بوصملاو ئضرملا يرطب ثرالاوم

 ٠ لقونم لذا ىؤ الفن لل هجارل اكمل ا مجارلا هللا ازكو مين ل
 . ..الازب يدعو مل يلا نم لكولا هلعو عملة اكول اءؤدو ميل ةدابثلا
 ٠ ىو هركذساب نارحال ىبلهافوإ وب اهربغو علاو ةلالا الكولا
 7 ناوذاننالا لاف لوا تلا راو تين و ممل الاذ ىليل تا نال اذ الخ
 17 رالبد املا نال قضويعوم دو طماث هيل ان ريع ثمراو نك ل

 انررعوهو اود بلا نا ملك م لا نم اق اصرف م | الك وأ وف هلا متل
 بويون أون لد | اءالا تحد ولخد او دلو ن انعلوكم يؤهل ائاع
 ٠ هبشاوا بابا شاءاو| لود اطءهلا ءانز تارئحاولا ئراو مالا
 ْ للا ئواعجلل ها فر اول رذعارذ ىف وصب لكذ نواه وكب الوم
 أ لزملاو يلام انلا طعاككي ىزلا [كولاو ريح الىرل ابل
 يد طلركذو حملا لاذ مصبح طمتسي الون امري طرال دنا
 وعل رد ةشحانل اوهىرل | انزل اناس ال غاقتالا لاقل فا |دارع
 كالو تاريخ ىلا ئراو إو اكد اد وهاهو اص البجا و
 زورا وللا :قئرملا زن اكلي واهي هقيريل ناري ل هيلا د دان
 درزن لاف كيلوا: ازوعملا نوكاربلات هاون دومصما لونا
 '- كوالادعرد هزيملاذ اه لوالوالااع مب غاثلاو لَو نيف
 . ولوصلا ]او اماتفءا ب زولا نس نال لوروهو دوحوت]بلرل ا انهو
 دومصلا نتي نبا نس لو اانلت الرجال لم )هل لع تان لاق
 ١ وطوسميضملا ماعالا لاق اع-لكب انورؤم ناكاذا ةدارالا
 ٠ تانزلاناذ|4زكو ممل هزل لبجل اعتانز لانا ذاالذكد
 دومصلا يوم اك | ووتس|اذا*ئللا ها لوسا رن ن | للبطل ة
 ١ ىرلا رولا جلس و ملا لان لمان مون ىرحال ) ئرحب نولص

 دوا

 ل يا

 لقا ظ



 روكوملا ربل صبت زازم طخ ومرتع او ملف زم اني باسل لا حو )اع لك نر نما ئيحدومصلا نيت سب لوب انلاذعاوق ان
 راء امود از ايلودوهل هاللي دارملا ناب ذاثلا غاروكزم لولا
 يحن امللا نا|بابلا لامني اغوإ فاكس االف لاهل يرسم روتسوعلا) ناب راع يكل ناب الاقتحام افلا داع ليزا دورمارنطلو هول روما هدازك ث ايز نأ. فس رعب خاز اها وئلاوب ناذ وكن الإ غاقتاللزمازسالا,اوهالصأ

 لان علم هشرل لاذاغاو هدارازوكوا لن! ءلاهل هزه د |ملاوهو !وثناعللا باب ياكل ما ئزؤلا محماقم جانا ظ
 ىنل لالجطو اكل ادعب روم ن 1من ال ةدازالا لكتل لابخال نا
 مدعو  دوجو سلا ظزع نامل | كضنافىرم اناعللا ىرجتالو ٠ بلاني مالا هناا بسن ؤنولاكت املا ن هدي بنل ىو ذاك ىف ]ف ارلولان ورب عيباكضلاهطضن ورب عب ناعللاو أ وف انزن
 كلان ناذ ,اف ةب الا حاحا ن ويري زلا وكاد راسل ل فا . ناؤلارحموحوامْس ةْملاهازومو را د ىسلا| زال غئعل وف
 ارنب احاو ن اولا باب غي اك فا انرل ار حماس مت
 نير ايا ة.صحم رعت ماملاغ ال هنصخلافاراّيعاب هقواغأ ام نب. 'نأ رب لاو طلارحاكن اولا نأ هانهتويلو |مهرحأ دج ظ ثيبحولا| نه نم نامل ريا دوج ف زل اردن امو اله انزل ارح ماقم لد ماذا ندب نامللا ىرجافئ رول وحمير دزلا وختم انزلا دولا ركمل تن لام كلو ترا هيم تنل اناا نانؤح اناا ىناززلادحماقم مان اعللا ملوث يسن اب لاوسلا اره نك
 اى اول تسبب ن | لام اهياضم اولا ادكا نو دان الصأ اما
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 يي ريحا 0 ب ويييسمي وح وعمد

 35 ولا صد اعتش وز ولا كول انلق اوف لم اني رن بركات ظ
  5١قام ن وة صح تاكا ذ | انفابغاذنالا ءلعطوعاو لوقا ١
 نالعاعوشجوالركطتسايشل انالاهفذاثنعرحل طانسا -

 ظ انزل العقد ايلا بإن غد راشلا نمسرف مون ائذاؤلا اعرمل بنل

 رعنا لوا هاا طلوع ن ااناّيلو مل فرككرفازهب ايام >
 ظ ماوثمالسال|ةل ارعلوص-سرحّولا: دال :نعوبلد هروملا نإب

 مخ #برطلر اد لولا ةادرلا ابجوعبإةنب نيكأ
 تلونا رهو ماسالا ريل ارك ةدودرم | ّوسرؤو رك

 وهل ةداهلاو اوف دربئح مال | روب ةد امل الكول تيل ذ إسم

 ١ لاالؤمو مد رين نع باب 2 ىلاعنمساةد انس ن جو لت 1

 11 نوكملسس باوحروا باول للجودو ماقم ايلتس مالك
 ان باسوغب اولا زهن |ويكال ءمهلسالالّس مالا ”فصدرلا

 قوات مامالا لاقرنيؤمتلاذ اصف لعا سومان ارحل
 مام اص لكرطل ب جون ىرلا طولا ب ازحا ةريذصلاوم اطل كرش
  نكالودل اءافتتالا نال,لعرخال رمل بوب أم مام وتسبب
 ىاصلا نالك ب ءاذيس اكدم يبان انّمسإو هفزس قوس
 ؟ الهاعرستل ا لاث ادبابر | ىلا لذ ءانّسس | ةالد ايعلا َىوُمحو

 هرك ةىلاوب هنا وحرم بذل نال مامال ا عسجال ن اش فزتلا
 انو صرع كايين اب عرج ال ذاثل الع وسبا] ؤعول اول مرسلا وبا

 ةهتعمانفداورب وحو كن 0 ارد ب وحر هنكإل

 ظ نال رل وحي بلل ذاق نالت رو

 دلع صرلاعالو لج طاقل ا ىدبو ةدرلاءالو مايو ابطتسا]
 طع الل ماقيالو نب اننملا اغدافن و ىوعرل ام طتشورازلا

 بألا

 + دروع 5 يود

 من 1



 لدول بي وانإل ارساع ه واذّسس | مرتهي و هرب لعل ولاا لو بالا
 دو ىلا مدنا محن اذ ول رم ل وصالاو ريعل ا ئحبلغلا نأ
 فوزؤملا ن ود يوسي ماهالان اود جاكربملا ئحبلفل اميجا ذا
 ثان اظرغ م وجول رشا لع ّمماذ | بل صوتوا هن ال محن اكن أد
 نائوصاصلا نازح ماهالل هما فاو ربل قحر اريزفلاكوهو

 ىلاقبداوحبجاول رب ئئلا الخور روم هن ال لولا ءافتتسالا
 خو رزدملا ائسو ىلاعن هدا نعاس اينل هلع دحا لكما تايون
 رجالر من | د ناكن اف واف رإ لال ةاردأ هءالحر رجول حل
 رجالي ال وذ 5: او مالسل |ن و داب برطلاو «اصلابانزلا نع
 تلذاضبا ايتن ول ]دلما ةكواطن ادلسقلا ل لحل ذل ابا
 * نكمل ناو طاسنالا كج |دديرعت بلا نا ان م صيصست ازه و
 دمج نسوا ىنأ نعمل عمليا تدجو يلتف اكو اسك
 ”ةراجمموأ وأ مرح موا ناد الجر جوار وص د نكاتزكسسا
 ناز احدي انصح الج ىر رع عام نب اد داو و
 لطصإ/ن اد ورطل ف ةد ايسلا باب غزير لازح هما و هإ تلو برب
 نسا وح.نتم |انعا وراشد ]كن | خزن سوارا ذا ضخ إكذ
 هربغ جهر أ ىلولل ميل ناشلا ىو ثزي نارا غقرصب ال وهال نأ
 رش او ازال ينال لذ نوككع نيرل ا يو ةالولاًوحرنال نها
 باع ىلو لا يلي نان ان بيدانر يزعل ان ال امهدزعب نادلد
 دك رز نم و اناس | هر بيو ىزيالحر صاقلا
 ةجو صاصعلاو قرّرلارحو يوري اسار ابعا سايعل اوه
 زاطاررلا لإ ى ورزم ئاؤل اوائل | ىلا ءافبتسال نان اسضمالا
 رقعإلا ماسالا يش | ذارككريسؤ و طوس يوتا نزل | تفل

 .ليش للكل ”بياها عب نيو زهر



 ككل! ب اد او سي الو بفن تب الو ماا هرثغرلا طوير حا

 تاكل عورلثملا اضئذوجذر اجيلعو ل اضل نعم رش واذا
 ١ ص)رلقلا نعيبا ريل لقمان الو هاضّمل اقوا نيل داما
 دوب رإ د دال نب فش موب ل زونسال ازيياو نيل ملا نعببات
 شل امي نو بانل هواضفا زكر ظنلا ف ءالذ ل امورل هواضت

 هر اضن ويؤسس | باكو ني دهن اورولل هوا ضن ذا
 ىئالابانا زكو لذ هالو نمل اضع نال نجل هن داحلا لكل هلكول
 بحت لاوث ىزورملا هانضنل ا ئئاذل "دال هزه فور ولات

 تايكضا شنب اذا تن ازعتلتفىلا عر وسبا نالزوكانا
 كياملازءباجن | |زمابعولان| نم سولاو طقناف عشاان
 اون يل ن امن حزحا اييطاذ كون ن ادالو ىرل ان طاسلا "
 ١" يلسائربزؤنلا ن ازسون فانعكور لشرف و هل احا و اي
 رتاج ىروزتلا عرش ةىرعازلا لاو 1م اب الار احا
 ' ةانايكت د اعرحابن اىد اولامازخأ:نكركس /ةلالإب
 | انباء لامازحابرب وتل طرطس رب املا اههرقن ىزتسؤ نعرس ا
 ' هدو هلو ىو مرن عزوف الا ىنأ عش مالسال

 . مالوعورا وارسل لب نيريرغلاو طولاب ابو لو | غانا
 / لاؤ نينا لو ها نوير ىدد يلا هافرعف لود!” اهيل بحام

 ' رنلل ذداهلريوتا ارجو ةديحو ائرصوا لا هأفرمف وق اننا
 ١ كيرا ةروكرلا دفا طرعف لاقي نا جدؤللو متن | اطوس نماضعتت

 ١ كا رفؤالالوااني ذره وكت اوداو كلفت ٠
 | دس ملا لاذ عوص ياواد ليف وصالا لع ؟ نيباكاماعل

 ظ 2و ورحو املا جاص] وأ اضعال اخّؤنزنل) تبحر ننت ظ

 نري



 دووم خرينلا بزهب لصالا ةيزن | قداضعالا طعرزتلا زي
 ئالدحا] ب اويل الحا اذياو ئتياورل اؤالذخا للا سبق
 لاى باصان ابهاصفار سلا ةلباذ !لوالا ضو عوولا

 جرحا لذ املا همبامروب راسل ازد و ايا ربع مركإك
 نوما ئيوضوملا نب زهارعأ ل ن اك ابءاصما لس ملاذ | غاثلا
 . واوريتوناتابرملا قزيبالو وعتلا ىلاثؤلا مامالاىوأنل
 ارهاولاًءؤننملا فد "فال ا وربظل ا اعبر درحزلا ب هقي ل قرش
 هامقا عاما زم النون يطوس و| طوس ب وهو زب ئتل | ندا #
 لواررهرم رن اف ورزعوا مامال ا هرحرومو تأ لاف وزن | فرغت
 ىلا لوف نوم اشي ازهن العا والطاب ىاارره مد بهذ لاق
 *وللاما تيب اذوع اهنا نسانز العود املا باب ءامل وشر ا معمر
 قبس اكوام ةيزحا جو طو لو لاملا تبغ ميلا لاقدللئف تاع
 راطس اوراغؤم ىأ لأ طس اوربغنم او انزل الغة دابثلا باب#
 لو !ططاثس اذ قالطإاما ورام نداطخو احا نوكلف دالب
 معمل رجا و زا وكو نم «ىفام 1 ”ةرلا ب انك لعاساود يلا نر
 2لومدلا اص ىت بام ىوفللا "م ايصلد ارا لوق/ىسوفنلا "نابصإ
 اهاضيامتناص ءاثلاو اهزح د اصل وال |ناذ اضن | ضارغال او
 لوألا لا-نايصؤ مرفارشلا ناي نال إب جول ام نابصنل
 لانو امبمئرالا ءامهكولخحلافب مسا لاق سفن | ةاقولام نال
 الفول دمبعد كابل همدان ععذ وهافرعاشلا

 لوا ها مرسلا لاري نا عوّد ملا ةناصو | ٍلعت زرق هلو مآ
 نعد هاريؤلا لامزحأ يرسل لت ةرابعلا ءزح اس قل انه
 دئل اني: ةومس اهنلا وو دانة راو لخلا ب ولا قرا
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 ؟ةربلا ىب هعياب اعدرب باصنلا ن ود امورس | ذ | ريعلان اذ اعو
 نعاناوتحا لأ ه | لولا |زرحم هل ف اهرنعو ةمالتلل زك ضقفالو

 بكو نيعلا ناذرشلاو يبولا نياحتو برم ةيعصو نحماةرم

 ل نوع: لولا هدصتاال هر اذكو لوما ةارللاو ]طرب رمل
 نعزازمحا لو |لسوان يغوص داسشلا ملا راشميغوإ و لاسم الاو

5 

 . هرخان اف قحاجان زخالاقاذا قجرنجو الذيل حاصزَحا
 نيبدلاؤسمالعلا لاق لم ه|ةرابعاعرس واصلا ن اف لن لوزفم
 ' كاع هال اواعرل ابل اعل | وللا ف ةواصلا ةواصلا بانك لوا ةلزلا

 داببعابىلعب ىرعانن اذ مل تاع امل نكس كواصن | ميلعزصو
 ' امهفدهدووملا محلا لاهعالا نعةر ايععّرلا ذو ةواصلا ظفل
 . ١ اكااظلاو افلا طوال إيه دوك فلل سماق همة داي“
 كا راوقض الان اف )م انرث وى امبالا: دبا هد وجو راو
 كاذلاو لَو اهبباصالازملا دوحو عم ميرال | ياوهلاث اذ ثءاد

 لوا علا لةررؤم عو ارق وللا باث |ى| لوم هايرتسرب ابن اما
 ناو لوهوالا ذاكاعلا نو طع شت ن |مارلب ىب واصلا ن امن
 مره شن ن اف ل ما زخالا درج /لوؤطرل | تقو ث رحو

 لوا مأةلابل |لئاملا عسا ذاو ملا لاك ت ايجلابكررتت دو رملاد
 1 كلي زرع و زوم هارد تعد رف يح ئلكم ذخا نر ازغكلا لاذ

 7 هناىلا ةراشا وطعم نإ ود حرش ءيلبزل | العل لات ظف اهوا

 9 قزلادادم اهلد حرصا يملا الخ طنب ال نو طموبع مذ قر وأ
 هيد 'ديشل ا هم تيئيرب مو لماتللاب ىلا منبت تاهيل اب ادرث دورك ن |

 ' ةرتعاشر ودافرناذا نورا وا" ضئلا ذاوا | نه لعد نايم نك

 . ويلا ناريس امورنا لتس ال ]ذا ان ووةرثعاهنمتو اذا اهني

 ب

 كك 5



 "لانك اذا اف قد لاي ما لم ايل طر "هلا امتع: اهلا ن
 لو أعلا باطح وبال له يسشلا|اونسحتنبا/ا د ماررل ونس
 ىبللا ةاقتسسإلاب لو نتشم وال اف نا مللال الل باطما نان
 اطارشاوع ةشان:طلافماز هامل لوا م رترسلا نس إف ضام فو
 رولاراتعا لعرب الورانريختنا فا فاشل ناوعصلا لاق ظفللا ٠

 لاذ ئئياورلا نيب ول ايا مفرل ازعورحارم امج ]راني دعس
 انياباوجص وز ايف [يه| |س ورلعمدا طصءلوتب تدب انرقو أ
 هتيتونمب هاررل اواعن ايلا ةراشاىلا لاذاعر لعبنا ءلج
 ه أور ىزلا رطل طر ولالا ن اوم ربث لوف اهذ ن اكناذاعإ
 - ,ماشرلاب هشلااورئيعي لملاباف ف ادد تعور ايد ةالاا احا
 ”يل نهرا وذحا ومو لو وس |.ذررلا لايحالا ركل فس وزت م
 هدر لعزفا لون املي ااورحابا يرجو ماررل بضل ينجو
 ىق عاررلاب هو نحمل موقتان | مدن ]هلو ييتكق نال
 جاو لالا خر ورم /3 ب وجو)ءان ري واصادزحأ قأأ ”باورلا

 اضاف ةاوماخل مريس ىرزعلاب لوثا ف نجا لو
 نالذالوأاما حو ل م سو يلعس ا لصداوثلا نص كيرعالف
 كر |//موؤلا ب اطبال كريت ن الذان اذ اماو عونم كرمال و هاون

 ضو راء |ىلوا د ايلا طول نام زحام ناب ارحم بحاص,اوق
 نم هاعد |اما ذا في لوما ها لكلا مول انصزيم لكان ٠

 ”راعلا ةارمز | ن اوملا هذ ىلع رهاطلا| لب صا يع مازلسسالا
 مد فد وري لدم د اواممعرمن و د يلعئنلل اب انعام
 راو ىلا صازلعالا ث دجو ل ولم انف يشل ثار | قالا

 . لّوا'مارصاططاحنم ئورسملا نال ا قاتل ضازعال الفا ٠



 بصللاب اتت الا لاتافض ال اجره لوا جور مماتي
 د وسلا ةلارعزعلاسبب نا لا سحاماو اربل اب ن | هلؤواخنطع
 صرف لى اررل اعد انصاف عورم بل ةلازكاب ققؤتلا نال

 هلي رع بار عا ىداو ىجارت ماثملابقامتي امو دور اللب او
 لاقذانالاد ارا لما لضام هرب الفرل م هطئب |ل امو مرسلا نب

 بمن اير ياعاوفد اهثا | بحاصو كاحلا لاذ لو ب وعرمراخ ممل
 2 كوتا لالا ٌقوطرإ ال الكا جرام | امإ واحابم لوفاة فص

 ٠ كوالا لوا 510[ الو اكل مرينا قولان نارعاظلا

 22 !(واوتنافزد اضعف زحام ن اك زارع لان امك لاينر
 لوا وبللا ثان فراعلاو لوزرملا ناصتنا بوت | فلل ن |

 " مالو !ةارذصلاررملا قرم ذ دو ملا لاذ يملا نيعل
 لاقرباوج ء |ماتفريهصلاارهلل ءاكد اك ءزَخا مل وانبب نأ نكي
 لان صل ربغ ماتنالاو لؤوأ ّيمدالا زوم ل[ نان لمعمل

 ىالوازضال لص ا للرب ايل ب ان اعرزع ن ال لودر وت
 ريتال نعبب ((/ذ امرصزمن | اعاعررحنلتملا نيم مرغ )بارد
 . تزكاذا لاقيالو لوا بابل لسا نمرام هيب الذ اهرزع ءايغالا
 ءاببوثب اوزالالغو بانل ئىلغا :مدريئككل يصل نال باوالا
 نين موري ثيحراجملا و لوم ن اب ىا لو ه | طوسملا :لاام

 هاوىلا ةراشا نيب الداون ناو ئالخل اعازم ىبل لات نن اننا لع

 " ىلوالازماو لوا 4 | لوعتل او ونام اعملخما] ملناو: واصلا لع

 مجووئال كاعد يكل عجا] نين اجل نمتلدالا ساني للاي ن |
 وأبان انل انغاوب | زوماعؤ الخل اعول ف جوه ىوحر الورك اه

 ا ناكزوا وانا دش اد دوحه كولو ماه اففاوإ الد ائكلاو

 الل ظ
 اه
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 نا )/[ضورع هزم فرس ن |وول ف اغامزول "هلجبما ره ركذ بشالا
 و م! اهل ةروكلن بع هلي هءاطلو الك نب لصف ننس
 تالا رعل الرتسالا ىف ةرعلان | ىلا ةراشا هز ]م طب ن | ىابزلاو
 < انما ناوعررشتلا جو و ئوطعم هنا اعانب براز عجيل انه 8
 مت نابل طول دودرملاٌة ورسملاو بوصات اس الهلاك
 انة .ضيلادامئبب لوا ةئلاثلاةرملا ؤةوسملاوراووهبشتلا
 مطإملو لوا ةارطلب دسلاو واضع شوكلا ةاىتالث لوألا

 .اهويعؤب انلاذ كالت ىوالاو ةرملاد اتعاب لوال اذ هتفلا لوب
 في11 نوصول ارق ع وو ماوه رحل 2 لسصم عادا واماني
 لوالاف صل ال اق ْدرعلايصول ا نص د ل املا فوصوملا نم داوم لوف

 هازم ماو يل ائاضملا ززحولقتل |لوال اهم ىا لأ دالوأ وهوا.
 ازملو مل لاف دالولاربارف ىد نعىا لونا دالوأا بارت نع ماو
 ولابد ارلا لعل ليو ةرعاظلا ةيبزلا هضاومملارظنلا شل
 ملأ! ند مالح عض الل ناكل | زرعت اعانرح ةرعاظلا
 لوأ ةعاضرلا نم نحالا لوف لمات م لوا 5 | مرح ال اضددب بعاد
 ةداع) ومالا امون تطوسبل ىداشنلل اناا صم ا لاك محال رع
 اولا انكىل وا ل املا سا وواررشن تكذب اهال ىكذو لوا ةلالدو
 ىلولا قرسوإو هلال اذ ةجوزلا م ثورسملا ناكأذ امج صاخنكل
 نال حصني لوا ه ارسم نم ناسا انكو داو ىلا هع ل باص
 انا نوع السلا ئ ره وتنقم لع يطل كس طفلا مدع
 0 ارك بس انملا هوما ل.ل صنلا ازه ةاعركذ بسائل فزرحلا
 ىو نارهاظلاو لأملا تيب نم ئراسلا ظني الو مل و دنع والا
 ماو ناطعإ ب للعلا اره لوا ابشري نالصلا لاق ىدارطتسا



 ١ ظاطلا 2 شو ىر وذلك ة لطم باو رل ركل طفي بهن نكي
 1١ ٠ لالا لّو| يب اوهوزمرب زم :الصل لاق زحاليق ئسسبالذ
 0 لالا كلديلالوصو نيامزرلل نال ظفاحلاب نطل قوي نرحل نال
 ١ لرلاكز وكف د ود طظفاطاب زرمل د اكو ينرخا نع دانتخا م هنا بو

 اطلب ز طل ناكاذ الاقيال ىف !زصالاد وجو لاحرسي الف دع
 تاهثلاب ىرريتو ورحلاذ | دموراسلا تنال ن | بجةيلربلا دس
 . هأزوحو ايس ئرس فومحملا لاذ ناوفص بروم اهل | "كين نال
 ناكو ل95 | نيعو اعزرلل هلو الوا هل امال ن ابو يتلا
 لوا تملا ياعملاةراشاراغاولو مرعب اهمورض ملا لو
 ١ ىو صملا] اق ىانلا نيعانعاذتحإلاو ار مج جلاب لوخرل |
 1 طق نمرب النكات د ابيع هوان رف لوا ليس عن
 ١ مولاطد |ذ |راوت لبلد :ظحالم يهرب هراطل غد |ذ !لحارلا
 حالا يتم رلان ه.راخنم طانرل نال صمأ لا باج

 ايبسهص دوم رجلا ا
 مق 4داخم ظل ان اكأذ | كقزكذرمل لب اف مرعل رطل هيب
 كامل اق لها مم ذرعذنال مملا لاذ لاهل | طعز_ال ككرجو
 ا كار اد 'هرط ةروص غىا حاصنو ا يكآ هزد اخاه طةر وص ىأ
 الا لضباو/نك 3 ىكعحاظلا ىزن | هي [اةلواوحاص رخل الالب
 ١ عني بصمت امساوهركيال سوو |ذإ عكاوهز رثلانل ولن
 " اظبلزاذل اطملو لواطبإلا ايلا لوانيب مسالا ال ءأوتمطقلا
 ١ نكمل ةهالملا لاو -ماعلاو نزول |ظفلكرللو ان نيب ليشمل
 ٠ لكسب ةيسرلا م نوكرو د وفل نعد وكف و بكا نم دوك ثلا
 ا مسا طصرنلا لوسر نايس. ماهي لكل از كلو عيل او”قلل او برعلا

 اع ظ ظ



 هاون |رعامجاو ئيوجت !ميلعس ان اوضر :باصعل الو لع سو لع
 مم اطصؤلان ا راو ب ىسماربلا لوانتي هلوئوريلا ماكا سالانأل

 ةولس اماظناف ين يلوا مسد رازلا سريا طرا لكرلع

 ”رلازواوف لاك زكي و هطول ب اعاذوطس كلو رلوت وكن | عون
 كولو اكل وبل |! بس اعؤمن لود اهيمج تريلا لوانن بجو وق

 ماها لاف لوث أهلا همجر وب |صخاغاد هلو ميري او كه وجو |واسغاف 0

 مرعّيمسن اال هنارج ةفحو [صحاغاو كاما همس وءانفسلا

 موو مدعل لوقلهنال صم عزت اغا ئراسلا طعن اطلا ب وجو
 لالدتس | قد اسلا: غي الذ ه ريعاوبجهقو هطضلا ن |ن اظنظيذرشل
 هاب بش |غانفلا هركذ اع | ىدنعو وت ان اضل بوحو مرعب

 وسو نايبب ك3 لاذاذ ه] ف تناطءانم غن الل امن ةراشلا هرككام
 فاورطو ,اف لذ ئالماطلا ن اذ شدو لو ها انا زيانالا
 فرطو مذ (دافرعاطربعوتضتملا جو لو ههنا امج رو ثسول

 بقوا دضفعلا نم اذ الان ال هلوةزوع و ب اضن سا عر ةفيلحك ا

 كولا ن أب بيجا وإ تانزلا لع ةد ابثلاب بف لوق| مزهنرق و دورشل

 رئلوبا وأ ةربطم رموضجب وع :ةرسلا زف تري ظرف و نخاغأ يحرم
 در (اًوحال ”موسلار ويظل طرت م وضل ن | "صحا | هزهربظ ةرع
 اال ك ىف ضرب ]هم انف دال اد ارقن لاب هارارقالاودارفالا

 دوحو ةروزعلا و رج تطمجاغا صملار اق كان ضن | نود نال
 هيمس طنا ن اوك لون ها قوفحؤم هلتلا ن الويل الو لسد ابملا
 لاول مننا حت وش نكا لوالاد اوما انقر ماظ وهو | ريؤن ىو

 ىلع ن ارعاش ديول زوو قورسلا ودبل ىوتح ملء ن وكانع
 قايزلا« 1 صقراسلا هلتيال ءرسلاركب رادو هاو ةقرملا لجل



  انهدركاعاهب لوا رايز دعت ىجرلا م ابلرب ملا لاق لغاتلف
 2 لك لعنارصاش ىو ازولو نورملا ةرصلا و وحن نوأب
 0 لمان قليزلا صقر يلا هلق ا قرسل وظني ماو وبما وتقل
 7 حنا انه هركذام مف اراردال رعب ىجرل صليل رب صملأ ىلا
 ساحر اشلاووانرب لعَوفْصد ورحل ثراروالا روب برجرلا
 مصر انعمزيب ام لعاب ونيل ا نيكد و رمل ب اًكاباوأ 2 هال عصف د

 2 ةلضالا معى ا ذائنالا لاف لف هاهو مما لاف يرمكو معرلا
  رااربورلوذكذ لوم | مدامل اءزطب البلد اود طم اتريد وألا
 ٠ عشان ورب يملا ميؤحاو ةحذ لو ا نا لاملا غال اولا
 ' البعابإ الإ صعطتس حملا لاث اكرطتلاز ّموصخلا نوري ىالوثا
 مب أوجحو همتلا نود لالا ثيبب هعد خذا اذا امييراس لوف هأ
 2 كهززءاق ئولاو راسل اطئاذ او مل لاق هعداذ | اًهبالذ ا عجل
 ”مالولاو هي اربل ا بحاصل اة لن ان اكئءرب و نعئطاول لها
 هوحولا نم جوي نم 1كم وا ناس نم قورثملا قداسلا (ابواد كلا
 هرب نا نهد وجرلاو كم ىبعم ال هرحأي ن اج اصلفامياق ن اكناذ
 لعاناضبجو ال يلب وجرلا نال مفد ىرل ا ىئلاب ند اسل |اع
 2 ىلا شلال قرشا زب لع جرب دال ٌقورسم ايي نراسلا
 مسا للصملا لاق ىئرلا رج وقص لوقا هاارغتسس الافرع ال
 ريلقللاو يرحل ن ايريبختاو لوا كلا هتسسالا يح ءانطوفسر طبل
 نال بالنا بحوراو لامتسالاه املا نيب قيال لوالا
 ' اقفاوساكيزلازع كافيا, ن اغلا صلو لكلمتسالا رع
 هيلع اورعاد ىلا ماو نوب لو سنا اب اولا ناحل نالرأوت
 غانتالا دارا لّو الان نم ئصراكلا نمو لو يكس كرتعا اعاتب
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 بايالازعاظد واو لف ”قرسلا قراسلا درج عبج اب لعادنأو
 لدوصئرلا ب اوطا روت كيا ردلا فارم ىاكلا وه درا لو
 دارا لوف مم بهذ ازهزحو لو م طئلا رعبا دار زلازه
 اليكناصقنلا نعال نإ مصصاو همز ابهلؤو كا لاف عزان
 ..اع اواكحزيملا ل رس "وصل هزه نا اميل هأوث ناضل م دل | يحي
 "ناو تايراضملا : لاما مار لب الري نالذ كح رسامآ لوما
 بول ازهذخو محا طيصفانأول رمز اف حلا لا بدلا ناجم
 رش و زل ا لاق طي الود رب ال طقفرع | فصول و زنإكا و
 دار كهو د امالو هدر ٍلعرال طوفرعا وصف ابل قرسولعأ
 مولر ما صم طن ايون رس ناو ارعملا ظفلد ككاو طحنا
 رس ظ فلو ملنلا نعي صلا خام عب الو ب وبلا زمذخو
 ناب قال العويلدرم| بتل اة صرفو هري هليفبْؤنلا
 سل ىلا ةر ابشن يربح اوورن | هروا تلا ام عب
 جي زد تملا ةيص)ب لوا بيش | لعل رتالوهو ,| ف لقنام لع
 لوم اما > عسب اغا رة لاطا ثحاص ف فرعامالع مرزتلا|
 ى مهلا اق ئلطل | طق باب عار اد تك لونا ةا[ًدجملا
 من اك9ونلااعزطع لوا لاوحاا عش واننت ن ابان ن الذ
 ةبصوحال ن الريدعل |ا] لاوحالاعمززوتلالعارب اود املادل اف
 ماشن دال ثهدر | انجن] لاوحال او نهر |يركلا ال 3 ةروكرملا
 لوا َ,حنوتسو ملا لاو هاى اي انجل الد ارا عميزهالا
 عم قبال اما مرعب اص اصق نواس مب ن اخاف ىواثث مو
 رايطلب مامالاف ل املاوذحاوا واش اذ ةونارلاو عما لاوزنل احنا
 لاوعإلا عوز وللا د|رلا ن | انف | هرك امل هاينز انعن إمي لوف
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 ١ هقلوا ام سور انعإت امس لو قيل ان
 ١ صاوؤئانسلاط يلا اءاو ليفوروريلا لاق املثمداملا ناذ ثك

 هوانا عصرحاو اكرم ئاعاظدارملا احا جامل لّوأ مم
 7 ناواوهرطلبجوعلاتي نامهاظل او لما شرالا بجومنال
 7 ةائلاجولا ناكل هتغو لوالار انْ | انل له ه الوان ناك
 ١ هجوااورتت ن اذ طونملوالا ىرقل | حول طارلا نافها الخاد
 الو موصخالخ لالا هر اذ اولاملا درءن وكب ولا نا غاثلا
 ارا محال مووم ارم )ليفت (. لعاب موف ن | لجدركذ اك طن
 راش اديكبااملاولاجا مالكا زو ذ انل الوان مزاتسالو
 - "لاا وصزمومملا لدا 5| نام ب صون اب طعصوعاو ماو
 ١ كهناوعرفل لوا ة1:ايملا زين انإب بجاو وذ ذات الاد
 - لاول فاما هداهج طز و 4ها لومصملا لاق ذاقنالاد
 لوم | هلمملا شاب ول إو نسوا ىا نعو ملونة ايغالف ارحاد
 جوورإف نونلابلا الما دارماو لان اعلربل ل ملا ىلطا
  ةرامفمملا لاذ قارلارحاؤت جرىذ ىا أ مرحا نم مرا
 . رارلاؤ نوكيرف نالدحاو تبكلوال| لف ةرحاور ارك ةلفاقلا
 هذ وراوةريسلا ب اكاعا هاوس اكمام ةرحاولا
 ١ وهلا اذ ناو ىضول رم ع و١ بر ودام لهب ىذ ايري
 ' ةولصلاوهو ةرحاعم ناشر ال ارسلان هر وام الش ىذاتيإل
 - ؟لءاوم د ورالن|إلاإ مر فلاب اب غ لوصال اسك ول يعغتو
 لاقل ناد اريالئاوزنب ىنجا ع دارب ب لذا ها ئإسلا ب
 :ءلملا بنما د ورطل نال لاب نأ مرسلا جو نايف
 نايب مكب لادب نا دارت الذان ىنسجا خد ارب الذ وق 6
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 ريع ارعام هني م لأهم نإساوم د ورحل نال لاين | ىدرشتلا جو

 قيد مرمي اوك ماجا ىا له | ةبانكلا اعز د اهيل لوم لان
 ىا [ًارهاماعساا وكل وىلاق ل ب ةاكإبلفنلل اعدوكن ااغ
 عل املا او ىلا ماوه ط اكمخاصلا نوكناز كيلا ياده
 ةلازكارهارعوالاةسالل اسوار رم اغلا نوكينازوجومح
 يضولار مد اما نوليث هلا زكا لعئازعانلاممازيمبرصملان الع
 لاقوردرلاوذاعربل اطيل طور انا اعارب ال اعط رمونزتإلاو
 نب وس غي[ ىلا | ]نيالا اع بجاو د اهيجلا هدد حر ”قينحوا |

 لان مذ نعاياشلا ةدابعزونخاو ىلا انيكرح د اهجل كو
 لاقلاازعف ردو ضي ويمربقملا اجا ذ اف ئيإلا اعبجاو دامب رطب
 ةراصلان احم اكال |ىلا |. ظنرحاظاىزنب ىرتلاو بجاو اوصل |
 لانو مبايمعل روب تب اويل تفلورمعلا ةولصرعل ىدؤال ةروذنملا
 معوعس ةازفلا م :موؤيعؤج وهلا سو ىظريتتلا لج دامجلا
 2 ارا ئموملا ئينيعوطلا وز ئزل |ىلاعل سال اق عوطتم ىا

 ””ورانكزب هرقل الث ناوغرحاو كاع مز نازلاو نيوظنلا
 اول الان ملا لاق زم اوبارككابهتبضو ترعاه يعزم مريفنلا ٠

 بحاص هارع ن |لربا زها ومن نو ور | جؤكرجو ثح كركم ا
 نادهرحاجزكبىزل ىلمقلا ضزلاوهتباذكأ اعتز دامجل املا ٠

 نسوان احانم هب ابكساوا هوحوب لاق نيزكينإ منيف
 وم ة ضن ولحم اردد اهيل ارحل ةىنحلا لاق ثح مربع ٠
 ”وداويلر اًضإل/بحاصل ان ازا واهب اهزاضيوأ هرحاج فكس

 اننا ءاجاو نم او ب انككاب ”مضيذ تيس صرحا:
 ةمالان ماو :ناررل ا: 2 لاذالو اع نيل ول طل ر كمر ذك



 نافوزنا ضو! يجإو ن |ث ولا ىرحاطحا دا مع تكمل ف ذاك
 اهلنا اغا ربا فانلذاجاو هانلعامال ارش نا زعااولت
 نادك وانتمو برجولاب لودلاوهعو اممم ئيلونلاررظاوعزحأ الو
 مايز/هب هي زكا اع” ضيزلا مدارس ن اسر انيد نب رعواطعد درع

 د ءاكب ريل لانسلا جلع بكملاونراوهاولاف دواوو لهداتلا
 . هامل إو صولا وحكي ن ات وما يدحاضحا ذا وجي نكات
 عن تيوب وهو وخلا نعال 'ياهنلا حاصل تلا لوهألاعرل اوه

 وا ئكونلا اولتقا كلهن ىلو مذ يضل اه] مما لاق وازمعانع
 ٠ ليل د لص || ةهشب اهي جز يكوهو نمبلا فوت ماعم لجن
 ملا اولَد اوله نم ىنحرت ذا ئععبلا نموعحرنانلئ اأو ئيضرفلا

 وعما ءاو تسلا :يطق ذ لن الذ لوصال ف ب هرصاك
 اذؤاوبل
0 

 دك يلو نم |سلا تحرز نا لن الاب او هنا يرطو| سل
 ا يدلك نودو م اودمملل ءاللانوككرازوجال يرسل نع
 دعا ن اعماق متون يزل اليس ةلولنافو ىلاعت ماو اوركك

  ”نلاوبازكلاررب ان اذارحاو ارح اضنالا فدد اجل ةضيذ لع
 هثاذ بسلا نايم ملا هاؤكا لاس و: انككا اعز ض هلعالاد ٠

 - قرؤبلاو: مرش ىأ نع اجو وفلاةن الولاؤ عضم لات
 ْ رولان اراد اواطع ائيسورعنب ا كورا :[هو بجاوربع ما
 ١" بريل انتل عع تكىلاه ءاواول اقوابجاو ه انلغامال ات بجاو

 ي  0

 "واول الاورشلاب لو ئرلا وحلا ىا لوقا ىلاه اهدملا ءاوق

 - اننا نكرتلا يوفحو دهتل اد غالاواشلاوريملاو احضاث

 1 00 م

 ٠ ىصخت ناب اهلباذل الل | لكس ءاطرخم صل | نوبكن انجل لاه

 موا



 نول ةوظاوح امركم وقابل فايل ماعلا نوكزيال مولعلا
 داو ؤولملا لعراوقو صلال اف ولف ميد وهو لاق ئيحاكاازئاشلا

ككالا نبني ضرلاوه ام اذف انلاوذف انك امال
 درر دنل اكلات ءا

الو نع عا ب ما ىلا اكرم اعل اد لان الا بيل ”حابالاو
 . س

 ىن انين حنرعال | طيز امد اويل .هرللاو ةولصلا لعدلوؤمو
 انبحو مضرلا رن «اعالاوب انككاب يات اذ ارخاوأ وحال اضي اا

 هولصل | لعلاقة طي ا ضاوي لال انو ءاررلا9.مع ةلاقتزك

 م اصعإن ان "محترم ايلا مولىل ودايم نم ضام دايما مالسلاو
 نازوجال1 )ه1 اذى ابجاو اما وع داراو لاجرلا قمان

 با صد اضم رتل | عمد اهلا بالا نوم انيعرتما نو

 خانت 2 اعزلا انلذل الرتسالا يبلذ ماسلا هولا ف

 هنيمل يف ام جال ملا لاق تليق مارك لخلل مج هاهنا ةمتواك

 حياج ا دس

 معاذ | ”بانككا ضو هريئل ضورتمد اهيل نا قيل او رهن لو

 هاف ماعلاريؤنل اب ليلرل| ضقنتناليل كلذ ان ارناو نعمل ابد وصنلا ا

 لكلا مايقب الادوشنل |لوصحمرول نيعؤهن | هم هريذل ضوكؤم
 لكلا ماذا اصحال كلذ زعد يضمل نال ازهو هاؤ ال2 ىلا عشب

 امرسشل مران لوا صل دروةذانهل ةواصكصملا لاق امال

 قرول |ممحاب بع !سلاو تبل نودب أزد | لعل رب نمح [مل ىبب

 مراتي ماما افلا هركازكىجلو تيمل لل احا ضفوهو اميري
 شال ما ]41 لعبجاولا نال اديسرسانلا خارصكا لاق مارك
 دريل )هأ اع طرس قحداكصرال اها ميعاع ب جاوا |ن ممول ن |

 .اوزاو ئيلسل اد وحلا نعزل !يماسب تدنن العا مورل اها مايقب



 ١ رظفاكإما طب وجولا نا لعل ريد اوكا نم يكولي قول |ولتاف لا
 دار داقلا الا نوجر افلا طاطا جس امازعر اوكا نولي
 اة نمنا بيرل لعب وجولان ال ىانل | هيجوعر وا مي
 كمال ئيام اعانمبأ لولازب زف اعاذا هين وكل وهب يدل اع
 | لعل بالرمال لص ناف لها ة الكا لافتسا :نالو مل الات

 . طق | زاب نحف د ةلكالع بجد | نيعؤ طن كو ماليالف
 1 رار هلا بسانلق ةردرعلا فاو | ال لود اهلل ةدام
 - دتبفف مارا زهزئبوجولا د ردد روم وهو انيلع ارح

 زكم هن ابهذارلاعاليروعلونفلا اش! تار ان اوهو بع اي ٠
 "اتوب رج وعاد امج باتكلو نعد يلا ن اكو فاومل
 ١ هراشلاو وسال ناكل زم لاقت ن اب 5 | ىطق لبلد وهورلونلع
 ازا انسلاو ىرلا صجموضحت لا لعاومج |ييزا نئالمسفل
 ان ازوجد ابر مملارثلا ظفاحلل مع ىأحاو اسايت ر يسال مى
 ماضد ملاين ومنلا لا :بلابو ايمطق لعانلا لل "سنلاب فوك
 تلعب والا ناف دوور: مالكلا لكرن لب اذل | لاذ يصمت
 ٠ لّؤييال|ذ و هررعّروكب ال اجا لو هرحاح دلي أضرد وكر | مز
 ١ وصل للطد اذا ماعلا نإ لوص] و عاؤو نم مولمل الب ومما 6
 'ك نن ماعلا(: لج شما ايلرأ | 2: زال الوهتم و | لعاذ ن اكأوس
 ١ رزغاوع نيكو ناذ ف رطلا متْيتازفا وطن تونا
 ةيطزلا حاولا متن لوا رحاولا خب "طفلا ىوعد اح
  ةوفرصعنا ئيزلا لها وز وصالا تكذ هده عز اع
 وول "مل 'نانرلا بحاصوع)باسلاو ببجلا لوف ارحاوأ اربح ا. ببجا

 مصو ب وزع نا لاذؤ انباحص أن ناذ ثحرف لوا الأ
 لاو : : 0 ١

 و
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 ا

 لالا نكي لوم ةريخزل او طيملا فب ةصضع وب بجاو ما لا

 رعلريال اًضاباضؤ ب دار |صملا لوو ءِضْولا اجل الرلا هوكي لول
 . هل لم نافزحالا ليالرلا نم بره قايسنم يضل مايؤا
 نيفن طعلربا اضأ كلذ انلق ماحكالا ن ابل وعبم سو لعد
 . اوكي ناز اول ىه ات زمنا ب جوا ادا برزلل ن وكن اذ اوط م يضرفلا

 ساطع, وهزم دادس ضر ل وفل نأ قد لسان م الكر حليل ب
 ماكحالا نيب نمذف انل اون |ذارم ال | ئمنم نب اذ ىضام سو لع

 ىعمب ىلعتت اضاف ىلا لكم دافني ماّيدلاو برا ىرلا صولا وه
 لرياعاويبوبل ب ايلا نيطفل | ليال لان اف ءاو انركو كو ارمالا

 ٠ ةرمسلا ضل اما مل | يلوزس دارا خٍبغل|نعوراجال اضم

 . ذفلا طعرفي ىتشلا ىلا بس اان اناذ لال لف ها مقذاع
 نوكي نا ر/صملا لاق نازل اوتياذلا الأ كراسلا وق راسلا فاك
 رم كاورمال اذ مودل تى برادا ه. هزل ى ا لوق/ اماعرؤتلا
 هيالا هزهلوا ال اقثواذافضا ورشا هادو هلو اوجزحاذ ]ريف

 تلك وم هز ناك[ سوريلعد ادصول | نال نإ فيولا ةروس
 متي دلل طنط اكول اذ ثحف لوا جارك لهازمرتك
 نبذل نسل ؛اوساويل يك ورهاجت اضارزثد اكا نم اهاوخ

 و اوعوفلا- | تاوطلو اهم جا لاغال اضف ن افاوجرح
 املالعتلارلا لاعشضالا عير اشا لوف أ ضررؤم ممل لاق )مانن
 ىلع ملا نالو ملوث نعل )نب طقس الاموهو ضل غلاما لا

 ادلاةروس نال هزه لوا نالازحا ل نورعاقلا ىوسا ال لاق

 ,هرحاتم يالا ىونس ان كلش لو ن وكن ا اعؤم از عن اذ تكن د
 انما مصخيال مرئتلان اذني ]/ةورفن |ىلافن ملف نع وزخلا تحف

> 3 
 ل1



 ظ "ركاب سو سلا هلم اءاّنلا ةروس فر وكرم وهو نيك وف وهو
 ٠ نييك ىلإ !لانهاو نلزن امزح عّولا بولا ةروس غازهو
  اوطتئالثلا اعىوجام)لئرب الا "بالا هزه هزنرمب در رم ازعا
 7 _ نون يله: مو” ري رملا اهال نامام ىلا او لاو لوبن ةورغ#
 الدطلا دعبل |ئنلكن اب لومل| اماومن لوسر نع ونا ناب لع لا
 اويل نك رهاجلا ئانجا هزاولوعتب ارعالا نم 'يي رم ظيفح
 بحي هربا أننا ام كريت ذسلاب ند وره اجي يزل سل اوم
 ١ طلعي املع موبيل لامة وتلا رك هفرنب اه اعد اذام 6
 ٠ كفراؤ ذا ها دمي نلعوصوني لو كرإ قل ادربسلا تك
 اكعد اهيل حا طع رب :يالارانكا نم يكواي نبذل الئ
 7 لهازع هرلا مايتب طرب ل4 اوكا اع نيالا د انك وأ
 ” "ظاومت امولااخن ان ,لو انزئس|اهتمريلا اروامالو درعا
 ٠ لوف مونمد أب بجاو لولا عواضاف تاق نافىلاعل اوت
 انرنعةرعال مالف لاوسلا ىفاما نحر ةرفبلا ةروس غال هزه
 0 ب ئلب اولا زرعو ن اموعلل اضراوم نوكيهلذ طرنلا موهزب
 طاللاب ولعل اني او نم جر د ىند !موككاضب| قوطنلا صاع
 .. قولتاثن الدا راه :يرككآ بال | ظن داذ مارمل , سلا نع |قلاوه

 ظ وخر(« ولتقان يقام لاب قمار جسم رع ٠
 ١ ماهليبلا ىوس ا لاّسلار اوج مدعم يون د |ككالو نبال
 | ىذا خلا مويزم هفربام ن الذ ب أولي غام أو مو أرب ندد
 ا يصؤشلا نا ىلذ طعارو امن لاوكو جولان مل عشان رع زا
 ١ قلد نىبا موزوملاو[حالخا طقم ىرن لباد در نأ

 ' لقت هلو او دام ىد| باكير اب مهد نكي ماذ مانت ٠
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 هن يتم جاو يول نعاطف الاب ناكن اوان راعن اكن |يلقلا

 اىاذ ناكر | درب جاطل تاز اذا ناضل طرب قة ماه اللا 'ء ليمتلانال

 ةياررلابرع ا مر طل ةروس غال هزه لود أ |بجل يصلا صاف
 نانؤس اذ راوعا نلاخم لوف أ 1 امكن امذ ال اىئافلطم لاتقلا
 اذه ىلذ عاب 3 للري ام اهيبوبيل بابل اذ ةيمطسل لياللا
 لئ] ساب ملم صو دارم لاول ناجوالاوامانيلن هل انمأو ثيرخأ
 524 رينا هرؤممالا ماو ”مايعلا مولا ماه د ماود نايس

 , لاف راو افويفلا ب ادسعا مذ طعلدباماهنوبل لوم
 ٠ انو لافالانروس غدبالا هرهل أ نتف نوكح موت اق 4

 مملا !او مولا ةروس طتيبال ا ءره لوا :بالامه اي نووي ال ئزذلا
 هيلع جال ذوملا اما ذاقتالا لاق لأ ىملا اعد اهلل بالو
 حبلا علوه لع جاو موز تعاطن الو لقلا فرم مال دام
 رفة ناو اهل ىرلا:لابلا عيام وصل ايدداوملاقل نا" ملقلا هور مال ولو بجاو لو دضتف انم ع وي ال 5قن |بجاوإ

 لوا ءارمجلا هوك و مم أ لاذ لسانيل جومزلاو ىلوماقحمزفتلا ةأرمإ ال هريعالو راه )+ انيلذ لع ىيتس بجا اوبل داميجلاو لع
 «ىضلا يون انلا ىوقس ام لاملا كيب ناكأ زا ئسب غاعتإال | لا

 كارلا اعا ملل بره مامالا هركب نانا ماصإا لاقلت اقم اكل
 زب ىأبالخ نبأ ناورجالا مج ف نالق ل مادام زا

 مل ةبطالال ْنف ناويصنم عر ذزخا ساو ل عربن

 ااوزهل ن | ىلوال اه لام لاملا تب ؛داص | ذا ةعيط ألد
 ىانلالع لود ىرن انيلسلا للصل هناللاملا كيب لام بفخلامم ٠



 هى صنعا يكلم ناف ملسالارل عرعد

 ماع لارا اموملا :ايانم عرش[ زم لؤارزملامفدعرلا طال ٠

 ١ مراللارووضرإ نيل ماععرملاو ئاسماراب د ططاوارتسا مانت

 ١ عااد ىرتب ام اهلك ىو اامكح الق 6| ب ىو
 ١ فانه لوا ملس مالا وعد سما ل اقلاّنولا ثفسل بإب
 ١ اعني, هاور اع لالدتسالا جلو ةوعرلا لش ملنم نح

 1 1 طوال اكلالرتسالافوجلا اها طرسمو انهبامب صو |مزعنل
 م :داذا مرن ايبانهويعلا د ان.ةرجلا قابس غامانملا

 ا ايزل وعلا
 2 بدالا قط ىذ ىازم لعد موتاقي اللواط اوكا هوازن
 ١ لاين ازوكالو رويل ب وحول يل ظنون | نبك برجولاو |برنلاوا
 0 مازال نافذا هالو الوحم لاق
 ١ يتاعالحاصلو زادها انلثوم لوس ررمكزمرب اللب هال
 ! دارماد كراخيلا ريو نامركلا» صرحا سزوهزتثازن لاق اك
 ١ مادا ل اق ببسل اهعببلا م ائالطايرط لو | لوبلادبلاب

 ١ ملا لاقلنانن ايلضزعتنو الان اطعانب نوكن اليك نا ىنل
 ١ يول فلاو علاه لوا اان |دعربشت نا ماس ىلا بعد
 1 .. رفاارهر مص د الي نث هضوم اشر" مرلا و ن ا قسع نيب نيطسلف نع
 ] ظ 0 لا لعد الص را ورع هلَبإ ذا

 / 1 ةاهموغحرت وضل الكل نافوعب نككؤ حاملا مد
 ١ ولانإعاذاهيائاانهاض اد ايؤح# هوب حسم انا قابلاو

. 
2 
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 إ

 ١ محو نصح اواخيالقد الوصل لات ىرل از اوجوه) بلغنا از هم
 ١ قرلانوجماغادابز نان الطن و لوق باب دادن ال يالا
 ْ ىل املا ةنارعالو مضملا اذهب تلم ا.عدا] يمنا رعاذا

 0 ظ
 000 د كلب تبل تدب



 اوامااهو علا ل امد اهجلاب ابد ارش | مزلب نب انف هدزنلا او ناك
 ءالازتملا ءواضلا مكعيكيلاهن لو لون | ةراكالو عملع دال زف
 ربطت طخالموم لق نو ىلا للون درع مماوب اص | |ذ ادوقلا بجو
 فلا |طضراص السنا ذايرلاوةرازكلا بجو :بال| نم وم” قل
 دارب نازوكان الظن يا جولا انسان اوس اساس

 دارو ههرازكلا ىرلاباورصتيبو ىلا هاو يمال دش املا
 انتو مح 2 طر بامملاب هلا مدعن ادرحا لج او تقَشحْلملا نس
 |دافادص نين امض ىرب ناوهو دصتملا ؤاطخزيعإل لعاطخلا ن اف
 اعرب نارهولهنلا فاطخو وها ذ اف ايبرحنطيواوداوه
 مزلل ا اك اكول وإلا اروع كام نأ تن الد ايهد | بيعش
 ماصاو ناشالا 8 ذرصافويعاضرعوتر ملل عوان اش اير نع نأ

 111 ىكرف داما ناانلوول ةرحا د لب مد اطخوأمن نوال
 لال | ل امك ضوفص لول | عرزم ئنسم ن ا ورح امإز فلا بمس
 بولد نامإولاو بسفن | منعا .هيم ان اورعوبإ نفرض
 :!2نلرك السما ]هال ريال زصالا ف نعىزموهو ضحوم نإ
 مالسمإلاو اد قال اىولام لحد رب لوو | مالس )ارز ارب سيل م ناو
 ءلبفد وجوم نأ ماول ارزعلا ارحاو كل ن وكن ااولخئال ناذ اوستن
 |ذاربزتلا مكماغا ملا باج ا عيل باول نعلوادما ناك
 مولع لأ ن اطال الذ املا ذا ناك ذ ااه اهوكيو لا ةاونأك
 "وفن صحاعاولغت| ذا اذه اب ال نكمل مركيالف متتاسمو

 . لوف ماج ةقيحفا رعب عراد من ثيجبمالس الار اد
 لعزل لال ةرورلا ريغ /يلار ايلول انضر
 لوا هأ ةروطإورلا ّقالطأ ل افون محلل لعوب اقاع ب اوج/ وو مالح
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 - لايبالو ملا لاث]ةىرلازوعا نسطلذإللو ىازلا مالكز |صاطلا
 ٠ نرناهالوهلوقؤن لعرف ذا كطرتسم از اهاظنا لما«! اوما
  نتايالوراون باول والو اامجدذ نذأب ةارملا "هل: اًممزاوحل الا
 ١ قلممجاصوىلاق ماوتل ممل لاق ملا مالكازهو فن, وكزم لال

 انا[ بجبال نا بارك نم ”قفنلا باك ْئسرف لف او ورعساينرلا
 كاس رلوف نأ راشلا عروض نيزم انسان ناو نيييبرلبل نب وبلا اع
  ملالاقرباوج ءامان فراقمل :مزل | هاب صرع نال ||مرجاصو
 1 ناو بالاكوب اذ ننال قنلا درب الو لّوأ هرابحا لع جالو

 ١ ثنو دوتنملا باك نايلاباعملا جارف ]يعقل ارب زم تيس
 ظ ببورإو ناماز بال نيو عداوملا اب اعا سواي قفل
 ' هللا نيلسملا طصمو -طاصلا ف كنا ذا اعدعةاوعت ال | هن أ

 ١ ةصولوانوعالاّمن انس ىلااوعرت وا وش الذلاع اوه
 نيإسلانياججوم لسل املا ةعرل اب: اربلاوه بالا هزهذ :عويلا نال

 ةنلام الئالوااهباواعاّذ اال اهلا وه“ةناسلا بالا مرومام او
 اناطد نالوهاغا ذعوزل ا)هلو ةافانملا هفرثوملصلاب )اهب حام .
 هزه ذاب نأ نكي اوال لاغلوق لحل كيما زال
 ظ ؟ اذا نمض عم ان اكاد | يسلا كا ىوعرلا زويا | اعبل لد بالا

 لاقل دووم! الاليلدب و رلزو لوصالا لع نياكي عرش عنب
 ماه أ نعزسانلا وس لات مج نإ لأ ظ

 ١ هظرتؤي ناش :ةلونملا تالا عتلزن لس ءااضياو اهلا
  مانوموالئزلا اوامان لاف راون نمابؤلا ةروس ف كرت زهد

 ٠ ىلا ندوب دي الو ملوسرورنا مزحام نومرجبالوزطالا موبلاو ٠
 ظ لدن نبال ان الزلل الب تحيا وللا »:

 الأ“



 الغيعداوبن ا مامالز يال ثيحارتح اكمل اذا امالي فووق
 رع | لاهي نارهاظلاو تكرم لوما لسا ىلا اوعي و اونشالذ داون
 . ةإلانالو لو انماهولط) ذا :ليملازاوجمرعاعل رن ا يركب
 - ةيلاو لوا تنيوهو لوف لدا ها ةروصدايإلكت
 الالام يلع زخلنالو عملا لاو /رطلا زر ومبدبببل ا نسدهلا نيون نم
 لالارضلز اوعمرع لعل دباغا اذه لود نيبال مرمي زل زحاؤ وكب
 اولها لاق طسان هرج هرعاع و لال د الو راصحال الوم

 تحدى 6) طوول وزعت لاما حا نال الام لذ اعممذخأب
 املا 0ذ ىلدروم لام مرمزحا لذ ئيدم نامزب نوك عداولان اذ
 وو رالرح)جر نما ذاو حس عادلا و .لعيرلاوتت نوكي نبك
 ادامإلا معا ىان اج ل اوهد ةاشال لان لوا رض اا ناعالا
 ماض حلو لعل رب هىلوا هر الا يضتن اريج اى
 راو ؤفاننسا هو تنم نأ ل ف بت ام اعزيإسملا نمسا ذع
 لَم ازد مولات ني[ نضدحال نيمو رلو زم انئتس الو يماما

 ااروكل لاو اذ غاهتالاوهزسلا بحاص لف مامز/صاحولورإوثا ٠
 مل لاذ *ينيمجولا هلك ل ف1 مان وكن انوكولوفملا كلذ نوت
 نامالان اى ها ةدانخ اييطلو :داشلا رس وكن اعلاف
 ةراثب اد هلك ذ حسو مرق اهقانلونب دوعوما اذهو ءا ول لاق ف
 ”رعاعقسنلاو لوقوهو ا|طسور بمب انكم رن قمن لو ازهال
 «ن:اصملا 0 اوؤاو لود ازه ىلا :راشا مالك ذب حجو طر مرعذع
 ىو قسم ل اهلا نع وج نادارأ نا لوو هازل نعد وكت

 سو بك قيحلا نعر وح يدار | ن اوترليسملا لوأوهب جون وا/
 |نيمشو يانطلا ناب لعاداو كلرل لان ابرما |غأ لول و نمر امالا



 ب م ع . ل

 ظ مل ايستربل نا اع انليلدت لوا دعتعودالاو مزالوهو او
 هل لوازحإلرزعاعما كرعو اعرحا عنو لع ماولصؤلا منن
 مناي رحاب ل كلل طب هر اسال يطب طعتلا تدافا| اذ |ّءالاذ الرطت
 لورعلاوأ ججوتلا عرأنل ارذع بجاولا اضناو لاوسل اد وعيا إلإو نم

 لافحويلويراقلا جز حيضوبإكذ ثبلالإوريقلالزحاردل
 لعزاليلدل ديالو رادع دزبلرلا لركانه ضطرامت الذ | ةرازكاا
 لواءاراون نما ابل لوتس مو أوف هاك ان نبش

 مامالاو ءاوند ايطاب ىراشالا ثوم وه انيسسل ن ارهاظل ا ومان

 لرامز الخلع م لكولبلرل رزه اذا لوم اربد ا بجاولا ذا ننبر يم
 لئلا ةاترلا بجاولا نه ال ”ضراعملا نم لذ اذوب( جوزحالا اع
 9 كاعنذا اعرما)دربرخا أوهورحاو نس لعإد حار ريا بوجوأ |

 رحال يلدوملاف لاو نما ن | مجرتلا كلر اصب ممل ا قا لة!ه الا
 | ه١ أومج | دق لون لباقلو لون لوصالا غر فن اكبر ال|ةىال نم
 لاو ”ضرلا يي طف ميا دزر ا نم باركا لواث كلساال نلحق
 ١ قابالوا لو | 1 |اولكاج برالر اد ةركسلا وامن ابوانالوصلا

 نفاه تءاراانلعاو او زم اورل لوغم اف ئلعلارمزاو دركسلا نام نأ
 فولو | ء] محلا وني ران قلعل | ممجش || ذابزغب اب ئمافلغ
 اناوراود ذاق ال اوه اقل لوو | مصور )يقرلَو ناوين اب لو لع
 ١ كاذواوجالدنإ و ىويفلو يفسلا نهركلو اكل نكمل
 ٠ لايامال زوج الو لو هعئ طعن ولوعن الو ولوق لو | طووول, نومشي
 5 طع ذل لف دووم لاث لامك لوا ركل ]امل

  اكيانال مامالان اذ لوهرضا اعؤوطيس اهياطلسو لّو| هريذ

 ٠ هلو فب لوا دكلوداتعاب لو بابلاانهذىا لو) مرت

 بيجأو



 لولتصوب علا نا باوملا مال رمأ م دولا دي مايق ناب بضل
 7| ةحاي )/وهو ئر امملا دحو انهو ضراوم رل نكي ملاذ نوكأ
 ىأ/و زارحال | مرعل ولون قنابل مايحأ ى ا مارتحالا سال

 ”إ/هرب رهن و هاو لسا ىرلا رخل ارحا مرعل اوثز ارخأ مدهل '
 ةموصم دارت ن ارهاظلا لوف || تدوم نراصاوي ا إسن

 ثق عا ماورعنل لحال |صاظلاو ديلا ن انا نعرسشتلا 1
 نا روط ناب ن انك هس دن اذ كلزن نا لاق ماو يملا "فيك
 امال ئي اهلل ىاغالاهرالا ناد لوا ةاؤوللوب امالا ضب

 نالذ «امالااماو لوري نا صاظلا اواو :عاسم ةدابملا ءلوأ
 ناو ازا ياي

 ”دايز نأ هناا ىانزل ا لاذ ل وأ يرسل ميلح صف لجرل | انعم
 لعل ياس ايقاثلا يا انفلا
 صلع ىرسو ريولف هنن سوفلا ن الود ايزل اوصال أره هو

 :اساععا اكس صناكدب امايتلا اه وك هوو ماه
 هأطعا انياو :منفلا نم اوس كس الر حإلاو نعد ضر وا ان
 انام ىو وول 'ب لسان احرريخلاو ولاّقلا ءءرحتامكر

 نافرلاق ثيحذاوتالا شرا ظنا تيش نا نحف :دانف وأ
 اه/ رم ال ىزاهلا همز طرعجال او ركسما ّىوسزها ئيوقوسلا تاق
 طخعان هترسلان | كف ئرلا اف كريلبدا يسال الئا ماذا
 اهو ةازعلاو اكاج ابو مشيا الل انيلا نيحاومالجهتنشي ٠

 قليزلا لاذ ىزتارعانسملا نعورولا وسلاسل نامز ةرجأ طش 0
 ىب صلو وحأ ل مالو رحاتسملا مط خد الد يس الويجالا
 ةراشادن اك مآ هاد رويل شل ىسسن نال إو نما هيفا



 ازا |نالو هونم ناز واد وعوضوم ةرارتلاو ولو باوحالا
 بلا دوكبكلف لو معو اطر اصلان هقو فيكوزلا باكرا كر
 لوا هايجه ركع فرفماو هلت ةينفلاَداتتسال ىا ل م صاظلا
 ةرماذاف مالا لج نها وخل جنم نا الى وماقلاو كلمنا:
 بحمل لوا لاهامشن ةرواجملان اانل هدلا لاذ اهبل ىلاخم
 مل ثيحبجوع لس ماضل هذ ١5 !ماكحالاَعيلَسو فاشل لّوونع
 )صم لعادد او)ءاتلذ ”ينع !قاوقماء ل انقل ارسنرتمب
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 ١ كرولا ]اريتتلل اذل | لو هام نع لوم صل 115 لشنتلا
 1 هرئعلر فلو صم | ل اثر ازكلا اليس |بإن طعامساو ىرلان لوف

 مارال ةصعلا نال اكتم ازعل لا لف 5| ماركا يش لصاذا
 ١ ريض وبا كاذ نافل زت لوا فارم ذاعال تاز
 هصعلا لاو ناإ/ةاغبإا "ليم ةاءايلمرصب ال لزن [ناورمال
 اكذو/ارادلاب اهنال معلا كاز نأو مالس البئال ناب يوما

 وصل امرا 1. ةواصل اكل و متل اول, متل|نعباوحنن| لومتن
 كلما «دّئىلا هداعالا د ,سيلو مإوو لوصالا تكؤ ال نلاخمال ول
 1 لوثأ ها:ئمفشلا ليس قال ن اببيجا ام اميرذ م لكالذ لا

 ذالك لواملا كرسي نشل ىفدرلا بوحون !قرفلا:قّسحو
 ةئلا زن( لف هاه لطرزعمتتم هرل | ب وجون اذزجاتلا ع

 . كقادانلالا :دوهؤحن ان اطمنشل ذالجيلو عجبالف لوا ما
 الزم نآف ماوه ءاثلا ىزشملا ئمذنحال | "حول تنثب لول زعل

 ا مس

 قة باوللولاولا لوا هاارحنب رارلا نيب ناب بيجاو ءلوهلل
 يلو فيب طع داو لوقا هاه ربع جس ىال اك وف ائالا عرش

 لوقا لامه معانا او سل امال وا ملا اعمر ابجإ لع

 . صاطلا

 7 كيال” >0



 هاننم ةباهيلا ف لوف ءلازالا ءلعماقم .1وث لاوزل لاين |رهاظلا
 ثحزن لوا ها مانبرف طولا ال ”هاتعالا مو ءوف لاوزل هلع
 صا الرطنلل ”دصتلازا امال ا طوسبلا كحل ”مالعلا لاق لوفأ ©
 ظ بول اد 2 ابملا كم ب لم لصا لوزيإال ايس دريل 4 نككللا
 راد م ديعلاو مال-الارعب ل0 تابال هل للا نس ن طكاماهدا
 بوللرادؤ )| ىرب ملكك زها نامال الاوز طخلاريب )مالسالا
 لاكن فب هرزحام ناو ارح اككيلا + طو لام زحاو هالوملتتوا
 هاريزما ماقم اجا هانلمح اد لوف ثكماحلا الكفو
 هايل امهسسمال اذال ان وكلما ماقس مي ذا ءاذ تحج لوق |
 ةاراور اصملاوؤو لوا ىرخدباذ اف مصملا ل 5م أشسملا بار ملعا
 «/ينب)(نارتسالا و نيردلاب يملا ناد الا ةياهيلا ف قرت |ن د ماد
 نيرلازمىا لاما ب إب نم دي رشتلاب ناد ا | ذا ملون دنيدلا
 ياهلا زا زكو له :ولكع يزاف ل لازداعلا بصعاها و ل2 ىلا
 ابرجرصفت ناماب برطلر اد لسم الد اذا و مما ل أت ثحند
 هماقد ملائاشلا -ىاوا وفاضما ؤزرحرع ركل لامع / لوف
 انيلادرلل اد اذاو لا لاه ىنولل ل >د اذاو لسقف لعا ساد
 م كا همالعلا لاق لف شم ابر اد 2 يفي ن | كي مل انمانسم
 نا لذ مامال | يلا مررت ناونعزم ئاتشسماؤاوأ ءانسل |ىواش
 سبب مامال مرت ن |طعل رب طوسبلا ظنل :ءاهيلا ذو ىرنأ ديب
 راو عنا مام صاف ادزع ايم ذ ىانسملا كرخلا ةرورصل طب ْش

 . ءاويمامالا لا مرو ل ناداهي نم ماذا |ذ| امد يمنإب مالسالا

 طاش | لاوبشي ه] مامالا مرمتر يف سماؤا الن الممل ا لوقد



 ]قا ةأبالجالاو كِل وقر لف نتبادل ولطف وتلا
 ١ قالخزنا عمر الا هركقامو..ؤللا لفن بم عل ومنا يعض بلبل
 لاومأ نم و ملارلغم صو | امورصلا ل13 ةرعسلل سانيا لوتفملا
 . نماتسلاب قاما ة ايلا ءزعن ارريحتنا لوا برها
 هركد ميو لوا ة|مالصإلب تلقت ةَيثولا,ضملا ورا
 هل : مالس)اوهئزلا صامل أو روحو اعاينمصاصعل ابو نوك

  داطؤانتسإلئساف هراشنإكمرق لوا ءاافاكم اكاذاف
 ظ رثسلاو وهام 4. ازكاو رمل | بار عا هدداو ةمحأرف د هرشلل

  هصقتس ار فوزمادوصتمويلا بابل ونعيم رلوف كا |دارطننسا
 + اوت ولاطلاةش احزن ىرزكلا حاصل وا : ذ احرملا ترغلا
 7 ملام نيؤسلاوهو راو اذلاب قراشملا لو | مانثلا قراشمىلا
 يو انإلورجرمزت بانيام مهامنا ازعز |ىيعؤ جال لي
 لمات/عاظ مافملا ازه# هدارب ال جوالف < رام امم ةسلا ميال
 مكزيلاو ءانتالااق لوقا ”هاركوخوء إف اداو مل لات
 جاوا ةالا: نالتل انعلعو مل | لاذ اءان مون اىلوا نا
 ظ . 52 زالوارشملا اهزيف :ناول صاع يركعاضر) ىوشاوا

 دب معزنا ,عررجو اعرحا عم ةاوأ لب هريعو انرزعةر اولا ةاكك
 ظ داو ليد طل# بإب لعادساو عرشلا 2 راكم نيدرطلا ب الدو

 ٠ قيس الان وهندكلا اعذومعع وا اة ىلا ادب نك *يالل نإ
 ١ الزلل ةريظزل نا لاذ اقنالا 2ث ءرل اسوم باول ازع لوا وأ
 - ى ناوفلا اعدل ضوزاوج ذاثلا مري ثح/وال| َيئلاوه
 . لالطن ع ساكورفلا اعلري زاب باحين اذ وكيت اول امو انمزلاو
 . تطخاكزاو ليلمتلا نايل لوف لكي لحملا طسونلا اص |كمملا لك

 اا 0

 ا
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 مان ىلاانصزنم لوقا ةرغنلا نعالوب اهنال ولف هأ بجولا نالو لع
 بجمال الار ادله نص ناكئم اكن ال راه ةاتنال| ةرابعئيعماتم
 دوق ثول اللا لوقا ة| كاع مسا لاق لاملا هرشنلابرادلا ةرعلا لع
 مللاق اهلا ن اروكزم باوطلاو لاوسسلا لوف| :عاطةئل الف اذ
 2ءاوفواضال احبت اردو و لاحدر اد لو لوو اكحممرشتل ارا زعم طش ادة اد نيإسلا ل ءايجرسوهورلا بلاذا ناك لو هلع لل برطإ امنا طعزيل د لوو |نيململا ىدوبو بتكيذناذ

 ”رلل طار اح ماجإللم مان زنس از اجامل ناين ذو و |ي ناكر يعم
 انلادوفن وفر و ىيزل اكأر | دانصمصب ميول اف زوم نال داعي |هرال بلع
 ”0/نا ور اشلل ىلوال ا نازم لهون | ميار انيل اد وفن ب زطاكهراد
 لاه نازوجإل اذ حلو اها ناري يبل ازحو داود راد ركب
 طار اون اكاذ | ميلخ هزيل بطر وت ّضاذرس اذ وجصذع كو داوم
 لسفلا اهيا وإ ثاننا ساكو بإملا يح ةرغللا لوب اأو ةرعنلا
 ليلرلا لوا نسا ضرركبأبا نالصل لاذ ناثوالا ةريعزيبو مب
 ىب ناوس ئرتسا صل ال اف ىايزلا ميقنلا ىكعو كرم ا نص صحا
 متاحه نب ناب | يل رئيس فينجر وهاقلا غلا لو ينح
 ملأ لاو معيد اصر بلاطو نب طرب رجحما "يس مج تب لوح
 اثم اذالخارداكن اما ذا اكو عن طتس :نزحلتو لس ننو
 واوفونما سلا صمدعب تاموأرسأو نه انل ازبجو ف لو اي
 لصالاراببعاب را نيلوقلارحا طعاطتسنأ باوطةنلا انا تام
 . ةازمال وهو هاو مالس الارادرارإ | ن ال ملسالاوه ىرل لوا
 وكنت ال نخسر او ىايلد نم موي كداشل لوتلا لا تنلاب لوقا
 ابا ذعوست لو 'دالطا اطىرهن قاممرهو راوفرتنلا نعال



 ا

 كلان سالب الف نيو لوقا هأ ثلا ماقيالو هلام
 ظ وكز/جازقلا ود غدالا ب ازولا نب مضيزْنلو ىلاعن منا لاق ايمن
 ' ناذوجبا لوا ماسالا نولاب لنا زذو ملال نومجرن ىلع
 ١ 1ايملسالاورلو نواب ريالا ذو هريعش فد دوش لاب
 لاتينا ىوالاذ و ويرافص_نذ قرلا اواي تحس لوو] هارافصلا
 ئاتلاىابزحاوا غو ا ل تسئل |صامل وذ هركعيب وجم اجب
 . ةرتطوعوان اصالاوثكذ !فارماظر موز والا لا لسالو
 7 عازل هوان امز ءارا ماركا باك زحا عيل م لوطا انا

 "هس ام واتنالا لاد لوبا هامل اباراببعا هزحا خوف ال ارنعورمل
 ٠ لاتويل |ئزنتلل لول امرنوا: دلع ولل واب بح اكان ال عقم

 أوهيضاملا ءنسلا عار هازال نم ذوحارإو”نسلازحا#

 اذان رغيلوملازحاذ تبجو اذ | اهنمال ةاكللا انزل يللا
 اصف لعاسا دوت اىئانلا لاما ةز/ بحال مد اولا قفا وم
 نيالا و واف مالس الاراد غْسيكالو عيب ث ارحاوكيالد

 ماودك 2 ف ةرهاظ ةبسانمل افا ىلانينكلاو فاصل
 قرم :نيؤورم اوااكوإ ف مالسالا زم باهرا لك للص
 ٠ لم انزلا ىواتف ذ لدا ةرورعل للا وك الن اصملا لاق كج
 ١ تاعكر نين ومنيالو ذاولأل مرش مداني نقول ب ايلا زحا
 ا ايلا ركو رسل | ملع ضب نان هن درعا راجل جور نالداخأ
 . الكراج ازعن وؤولا ازكورال وزب دال لذبلا بور نم نوعنم
 لولب روزفد || ىلا نالجئامكألا ٍلع موب نإ ىرن
 . ميطعوو ملعؤظلا هوا ذا اكازهو اوبكرب نارن!ءالف يسم اع . ”الاوراحلا) ماعإل مم نيس نان يرلاجاحل ز صانع ن ومنع

 ١ اماذا ظ ١



 هداف يد | لذ اعنوكربب م افايشال | :زهؤتمب لعموم راصلا قدا ذ| اما
 رجول أم نمض مل اوما ئف ةزخيب صملالاق باهت ئب ىر نشل و اصف أع
 مالا مادتسال ىتدولا جاحال د اهاظلا و ناضل اردن لعئإ كا نم

 طا اعلا نم طحت 4 ف لعمطلص نعيد ا رع نال علل ة وزب
 ىئرمخ ( ان بزل اوم ئحملا ع هاون نل ارلصلا انهزم ناف
 اتاوصللا لا عداولا ان ىف د كل صلازاوحاحتلارلا تاما
 هنارضر ل اداعب اوجانلم نيركت اهنربل لأ فصلا ب بجول امازهن ا
 لاننا ل عل ليو ل بوجو لها ئددارملاو صم الاقي تنام انورزع
 لان اذذحجف لوفأ د | ظيلغتب تيل ةرصلا "عريش نا روق شم
 نروح تسيل مراد امم: ولن ]ب عاجل نت نحت مرملا لن تبا ىبب ٠

 سانيالودرصل ارمرحر اهظادارملان اب لوفلاد مجال اهلعظيلفتلا

 لما ئىلولاناكاذ ا نئنقلا امال ئه الاغا كولن اماقلا
 فالك ملا لون ائللو هزكين اهلا لوب باو ضامذ اكظلعنلا ٠

 وداعا ىحورلوتو لو راسا هركذ|عاباوجويبل ذا و رصلا| فرح

 .انلاووكزءلااو ةرصلاٌرمحّوحذ:ذالا لاي ناريظالا ل ادالوهوح
 صد ] ثا ئغدادزب ام نامرلو ا مين اليواتؤةمرطل نارا
 زعلان اذ 85 مئاحلال رمل نامت الذ ا ضيا رسب ل عد ادزاولناث

 لوح ايليداتلا بجاون راو )افدوحمءورثملا جولا نهج ٠
 ثعل إو لعس اصول المن اف لوب صاننل ا ول داعتل | ماككآ ا اع سَ

 ةاتاعؤاملان |طع] دب ثيحاماركاضي اد نام انلذ ماكال ان إب
 : 2 ىقناكيبرطل دوروةن |! ا ةةرضلاد اتعاب لمعلا نان ئنعلا
 يف انضم ضد ادابان أدرار نامئاع'قرصلا مرج
 ظلوا رمان ل تزد وه! ةوكد|ىوراَم لعلاب اولا



 ماع هيب اوم الرهاب منسم وعلا هنبج ن | الآ ببسل وضحا

 اك انام عزل ناعما لاق نرترما ماكا بإب
 نا ضسوناال/ مل ةمدرؤملا جاد ويؤب يلمتماولاف اماعرإ وف لوا
 يب مط أ ووعرلا فلن فاكتلزفع نال باتت
 لاو انف لوا ملاذا. كلش اي ا] فازه ب بجا ل

 . راذلل ةرمن | وم ز زيرااىفدوم رصوئهلا لاّصاثرار احل غوإبملا

 1 ويخازوجتال نال انهو ملا لاذ مابا هش الئ اعةضشم يغاعدنع
 - 3// مالسالانافزهتسااذاام نالوا موهونرال بجالا
 1 وها مالسإلا لب الدو )مانلل ل ايضم الأ ن او أموحوم توك
 ما يمقن السلا نيه الذالوا اما يمحو نم ثح انب قب
 ' لريالرمالا نال ذا ائثامأو بعرملا ئالخومو مايا مث الئلامسالا
 امانا نم رولا لاي زان اونا تيا | |١ ار وفلا اع
 ا لاكيةا ب (ىروس اهلكذذ اب دال نعاوّس ن اهدنبو "فلو صم ال اق
 كوازأو مالسالا نب د ىلا تعحرو ثبت لوم اوهنملا لو ىلاحما
 ” وسر وفلاو تعب ااا هلال ب د كوس نيد كنت
 دازنز الا ب اكرجر انجال او ؤطانل |لذفد اذتالأ لاق ثا
 اعز دامذ هلسالا لا د اعو ديرما اثنأف نسمح
 . "30مل وجا مج اذ ماما |ئم بلط ةرماكة هتارمث ال
 00 ا اعزات مابا
 ' ةقان ةانإالاني] يدان مشن ىراةذزتإل
 ا 00 | ةَنالْئسس مامالا
 ءالو ل يخرفل م لب الو اهيجوأب ضد زن ارو

 مي ”نويلا ءوتضرلعىرب يح
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 عرب ماداعارب الذ ص بهن لس ل خامرمب داع اذ اس كذاش

 توتازهو ئركأ نو لاننا قاب نا طبل سيالو مالمالا ا

 : قاربزلا مو باررلا عامه ف ووزن اوبا بانني رنرلان | اهيجانب ا
 ورب ادر د رعار كام لوفل نب ةَصَنال ماو ناّياددانل

 اعانمرصم كل ا ءااسلا م نعربن للعم لصرنااناوماوتئتلا
 هاوثوناشلا هردىرلاوايتلاب صيصخعتتل ارعنري رار فل كلتئاذ ا
 اىفد معل رعائاو صملا لاق اينرلا ءازهل و وطحعا لوف | رق وطننا وون
 ,دارنعطتعا رجا ناذزعكاالض لازال ماهم نإ لاق لوق اجا شل

 اكزعورلو نعلرعاغاو راونرحاظ ءاباب المالك وزنا 3 نياق ٠
 ازد امشي اكو قولا لع طوفش لوما 5| انكم نال لوزنال

 هنسكلامو ملون لوا مرل | اهمرم لكزأ,ماملوراوف هدارعر تفيح

 «لطنراد |لازعل لو هاى كمت |مزلتس داق ىريسفت طع
 يلو ووو او قمع لككا ن [عاظفإلو لا رككا فاضا ”

 نلت اكحو"قصحع د هر رنا ناف حج لَو ا ثبرؤن الين
 راج طاءانيلف بس العمل مزقت مزلتي اذ تيرا لاهنتي
 وأ مزلب البل نامل نم ةدرل اطعم زوما للوعي || مح علا
 لوا ترئراز الى مجوز اقرب صملا لا قرعاعلا نن سلا
 اهيالسأد مرول | محف ام در ن ايزداولا يللا يو مزلب تود
 (ناازعملا سا الرستكو ماسالا اعوحة هراارعب اها كهذا

 اتم اكئ داداه الاى إسلا جو تيل اكو ا ءاطوسلا *
 ,أوث لوف هاب دلاوهو جملا بجو ءلوق تحري لوا هانيصاف
 ولن حف لوا ؟اى ذلاكل ل هاون باج ,لوت نسم الإ جار وه
 احلا خلو ا هاد الاكئانن اليذخاب صم ا لاق مرعب قرا ْ
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 رج ايلا مامالا يعور | اد واد املا هرلعلعزاو ممفش مسن و

 ؟ءارملا :لسملا اهب دارملا ن اكن او نإ ب هفق ول 2 ىلتحلا نم ن والا اع
 ١ ةلسرإ ناموا يدوملاوا تضل ءادترا اذاوترمااضباو لوف
 - ىلا دوعلالاريجا ثيحتيلم دل اهلمجول علا لاقي | لا داس
 . هلو ما ةااحاط نوري كاملاب دارما نب بيجاو نإ و مالسألا
 ءايذ اضن اؤدبملذنللابدارااو اف ادن لوما يلا حاحا
 بزل |لحز | لصاحلاذ نب اهنا لد 1 ن[ىيل و نيرتم او سوج ا
 - هرب لعش امو راموعمت 4طن |,مصصو ى اركلا نمئلتت لم يضعن
 . زامل ون يقلل نيب ملل مزمل ال ناطق ىزنا ككل كل اميلع ناك
 مب لعدترلا لوما لكلا و دافنلاوو صل لاث لرش ئيعم نيب
 ١ قطعلا مزلب البارومنما بعزل ا اعبفل از وجال و ريس لوو ةيريطلا
 تناول مذ ارنال | 4س لام يس اذهب د ئيولتم نع اعل عدا
 رقيه دان وب عل نا مالقاز نك ذايب

 ةادزللن اب لعزوعاد وةك م زياوالا غزتفلال ام غاؤنلا
 راصرإ وب نابربجحتسا زنا ةرترملاكزاصو لوف خان الاوعوترتلا
 رودي ةدجواو مما لاذ ئسول ا لودوه].املونويل رترماك
 اصول ضب كلا دوعب اءا نكو ناك لاذ [ف ٠ زخأ هنن ءلامو
 البط, ”راور اعمقسس ازهو لوا .ترملا حرب لسملاو ملا لاق
 رجلان ازعب لهم امنا ةماعلا ماها لاذ نوم ازعاثر أد ذوك
 . اسوم لوا ةاررغ م اهالرأوت داق عقانكرج هاورام
 وسو ةلتفر اصل اين [ماظلا لوا اضنراصريلا حن الاوت
 ثاماذا لمد انيك وه والا لوطا تعملو ادطقلانن تام

 . كولو قاطلاوو اتم الاكعول طيب ناذ حاد ابو لشلا
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 هنعةدرلا بم هدع ل ورضاك نب اريمل نع مص اف تالطلا كوب نا

 هل الرا لوا مالي ال ,مالكزحا ن !ةريبحتن او تاما درع ىإ لأ ها ظ

 ليعرمالاداف دان إل/الدارتر الو ورلا + وجنناملا نوكورحا

 ولؤرلان |بجنادامإمل لف ملا ظنلا بكج اولل ناءاو لو |

 دداشدايزبا ىلع جد ملاهلاضراس ةوفلاذ:بانكا تجرد ناك

 ضاين او ىبوتل اورد |دلمانفولعلابىو| ةوفلا ةاهيترت ةوبل

 لوا 6 ةعاصالا يلا لهلو ماد د انكاوهورل لو ةالطالا لع

 داع ]وهال بحاص) قاد ا ةاملا اطباق لوف هاظ موف

 ريس وت مالا مؤ حام اهركك ل هلو وأ« !هرككزملورلوذ

 ناب لادا لعق اكل رعت ضلع ل وفا كيشنن | جا ترابا ٠
 ”ورحفسم أ تناكواب لفاهاوحرذا طور نعااذاذااقراوولام

 »كلل رئاطلالو نويل ه ماد مإلل ول هالواد اذ ثرأ وفاربع

 ملالاق ثحيو لوفادوعوب عن انيرطب او ئنعا اذ |ئبير فا
 .ملسا لبو كرا لصوللا جايصإس ا عمم اغرايلعن | نانا :

 هصون الفشل اذ المكتمب يبلغ اوز اهلا ةؤسشلا ماعلا لاق لو

 ”واصوب!-و لعد اصاب بجا كلا بمالعل | لان اه ربع
 مكلف كو لع اصر ل مرسلا رإ طعا حد وزغو موصو ظ

 لوارورش كرب هراوشانملا] اقم رماننو رنا ابا ايلا 1

 هدادوؤحن أبا ثفلب مامالخارطمالسالا/ل كتم ز درمثيبد
 ”ريوةلمل زير ب ب نعببابلإ|زهزحا دائم اهدإا باب رعا

 فرجن برملا ثحابم نم ةاذسلا حض ىرجي اين اذوجو ]وها 1
1 
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 ' للا زجاودارترالان و ملاذ «امحالطارتشال هزل نعبلملا
 ' ]لسئاو املا قالكراؤكلا همد املا نابب ةربسلا باكو فاك
 ٠ هولا لذ لسبراشا لوا ب ارصسال نبط ىقدو اور ديب
 ١ لوا ككل رعاوذ بيك كاس لول معلا ريو لوو وعلا ل ماعد
 ٠ ممتع مدربا ملم انعرم اظل مام ةرياملا ةروسو الأ هزه
  رطساروي ئرمتسو امانلف ضل از اوح لعل ري اذه انرزفام اغ

 ,الارمأ ءاهالا سيجد محلا لاق ب وجولا اولتق اف ىلاقت لو غرمالان
 "را مشيا لولو ااوويوحاهمتياو ملعاسدال
 وأ اياغاون ون حانون ارد /الوأ نم انه هركذ مول نأ عمرعحم
 ٠ ةعارب اطاعدرب اان ىديكو لوعل اغا وب ويب وح ملوح وار كىيلذ
 1 تلم العزل او هلوف طولا ب اتكرعا هادا مدرب الفاو
 نال اة طتليسمت !ثيحرن ل. ذ ونم د ثيحوم|] لوم ها دوس
 ٠ رطهازم ناموا ورإها نف ناكوأن | فنب هرم اكيلعزوان غافلا
 فان ؤازلاردان انس ل وفا اني لوفي اهاد اكمل قاف الا أذ
 - ديلا ويلممل لاذ هازل لها نم اكوا رمال لها ئه طيفللا اع
 ظ "بول والا و ةيمتلان اذ ثحو لوا نيرمالا "يعل نا ىربلا
 ' و)ابو نب نال لوارارلا ْيْسْوْو مما اناهد كربلا ال
 بغلاب لو اهوجاولو مملا لاف ن اككأ نيب هرضيد "بز حالو ةيبزرج
 كرملا نعنع نيب له | نعمتك نال ملوف ضيف ن | لو ل ضطع
 ' هيعارماو ضي ىييككم زلت ملاذا لوا مزاتساللدالا نالرلوف
 هاو لوا اونبزيرعلل موو :طقللاو اوت رطقللا ب اك
 - بواطلا صقل طعمركذ ام لريالذ انهار يرصلادجوب ىلعاذا
 . ةرفاو ةزول اكؤ ءاذلا نيملع] رب ها ضن | نايبلا ةياغؤامف ولاد

 -(مبلاو
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 نيانلا تانغر هكا مسفن طقلب نط ذونملا لاما ةادل ب "ككاو
 مد اون ني ذوبملا ف دز اجئاد انمالا لطفل عضرل البطل |ناليمو

 ][ءاطؤبطىا اطيتل وضرب قلو نفت مودل ءاوُم نعب واتلا زا
 ىيمادرامم اهلا و اول ةيزالا سامتلاح[ 4”رصلا ةداداو لواثتلا

 . هولا ازك]وا”ناماهزْحاْم قل هرجكزلا عئلاوهو طا لون
 عزوة وشل عسب فا زكر إف هريحتناماداو وارتتمةلقلل|هاؤ
 الاغا لوا !اداضولاذاازاوولو بانبالوهو ءا# ذافتالاورش
 اساضنوكب الاغا لوقا :ااةداصتول نكون ن اكو نا اسامن وك
 نوكبال ركود اكأ ذا وملون طعاؤطعاةداشنو ازكو ماو ناكر نأ

 دش |ذ|دل وف لعاذ وطعم نوكين از وذ اذ مزالب 43 ياو“ يزعم
 هذ امربظ ااه كرزعو لوم 5١١ انمم ن وكن ازوكد هلأ 1

 يرد | ةناع] تلا وكلا نكو اود اضن اذ اكو وق نيمن وكره لعن
 هنا ذا ل عنز يعم ن وكتأل ا زلو نحمل ن وكي لمت هركذ ىرل |جول | غو
 تقوذى|لوثاو ادايالا ءئالتخالا انها وق مانو د
 لواةأظفللا م وقل :ريول ان ال لَو ئواضمؤزجؤف د اش إلاها
 ثيرللو ايسر باوحصاماع ون طزنل ناسف ثففد اذا ةركك ا ناذ
 لاق نازوكاذا نم لها ؟بركل زهل ياو ,لووكتزكى ورا
 ايسر ارجل زد ما | ارسل وشرع امرلع نانا الد ثسرويل

 باقل (د | اهييرعل طقتللا ىار لازم وينو مز الد ويارب داقنل ا ههزب
 فا لاق,طوسم 2 ىنحرلا الا شيل اذ اوفا اهي |لارمحاص ن ارنا

 لعمل نوهت ور ازد :نام ترجوزعرد ضر بكت
 ىزحأنساهيرعل دف نوحافرحا هير لذ هيض نسافر انف

 أهدرعنيس ثالث لاق كزحا :اهمرعلاتف دزبخا اهتمت.



 بوكر كيا هاور ىرلا ببرطل ف 5لاق ميىكم يلا ةهاس هللا قد
 !ككو مزالب سبل نيوتلا ف لولب رب رتل |ن | انلق امل يلد نع ساىحد
 125ه الام: طل ر ايلا ناملا'ن اىر !/!اهيحاص |هيلطيام بسك امنع
 ايدل وو نلت ين علو حملا نرمي ال طفاللا نأ نم متت
 سيكو اي أراضعالام لب اذا لونين اكومجحو | فل اور عربا
 ئسنلالع ول | ماعالا ن اكد لاوحا الا" ئرولرانب د ”باموا رد فل أ رش
 لت نينو لن للا نعل رججزعئورب ناك | مامالا زيبا ن عك
 الن ممل لاف نم تطتسإب اوفا اىاقلا امن ماظل اف راو غدا
 ملا اذ)جرلاب برعلا"لمملا الب قل ملا قحاب عملا مدكلا ٠ لوا ضو م ركيريعلا ذرات ةضوامل ارهعداومل المل لأ نيس ١ بجو الر وعو صو نكمل ذادبرتلا نال 1 ةراجالال| مجارلا . ريعلاوهزققيال لعاذن ا ىرتعربظالاو لو الحلا ماي لعوب
 هيلعْدفيو د ]ارجو ىاذ انتالا لال فا بالادمل ابارك
 ةقننلا ىلإ لمتلل | تحامجاول ىواتفلا صالخ لاق رجا نع
 ' دؤلاوويعلارجو ناب ئئاثلا هرعإب ن2 دالاوؤئاثلارماب قفني
 -ا/ئالاو لاق 0ةكلاضل ارسل او لاق ملغ سلع قف
 هاناورملا ف لع دانضب| سي ن | 2والاف رم ا تلواطت ن انرجاو'
 ملوقلالل ننككنل |ئمدي الن صم ال اان اث قاب نا نعابال
 دلل مارش |نانزءاح صحب نمل سن ال ةنيبل ا لاقي امم هتان
 ةنالل تلا لويد لون لاش نشكءاهي ميال اضقلل مان تف
 .٠ كيا هتقفب عمال لول ةراشا لقت اققلاسوس لأ
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 رمل راشلارب روف نفرد |مىوقتيل لصالطم دحين |ىمجلضلا نال رولر يوان مورا وز دشاب توصل مالا سا امن أجا هيج وا لاعام اواقتنرعو اضوشناو اهتلطو انارشنو ةرشن ٠ .اهرتناةلاضلا ثدشنو امال اهفعواةلاضلا دش
 اهبل مل لاق ىلا ةيافرططت لاو ءاودل اعمار . امنا متل ايالو مرلل خرسو طعمساس هلو مهلا زاق تيرتلا ٠ مع دانسال و ببي م ثيحؤسامل عالي الان ع زرملا نم لوو فيأل ٠

 زنا: رح ذ لل نارا اننا مزل نسي بوجولا اذتنا نال أوت فام ؤزحاعتماظملا اطعاوا لوا :مالملاو مخ أل اق ئاضم فرحرحلل خف لوا بوجولااًنلا نال اضملا ذدحاع نيرتلل ال
 ,مشو لوا 5أ خضاذلا نا باوملاو ملف نصراعتل ]يت نم مب حامد
 مئالاوناياور ب براوماباضنل لهم 2 لاقدغاانالا لافروف لذا رهو ملا ل اًرومهائ ايار اعارا : نعل لا نم انل دبر ال ها
 هنعانيكا نخاف لاف عني ازصاحلا دما اباهض د |ذ | اما الملا كوي هامل | هد اذا اره يرل لكك هر اغلا لاقى ةرارحلا , بحاصْ يقانس .لواضفل رصف هنا |همانه كالطل أ د هييجاصل انال )نك قحاب, ال ها ممر 4ىأ لون طع نالخأ طعما
 هم لوا ف دير ع1. مامالا ند اب زباجنفلل مافماالا كا ملف :كرق و مدا جر جلاش رزعبزيدلل اقتتال | اذ اف د دهتحي ركز عوف ل انمو نوكيدجو لع مامالا ناناب نقلا زب اجةرما دعنا. الا ب كافننال | ىا ةاوتالا لآ لوف |: ذأب ىلاجوهت ملا لات ىرن | فانتل | فرن اذورم ا لكن حبال | هيصلاو ناتباعم



 اما هنن نازك و هز رمر فاشل لال تس |صالخز ان نك
 14 رد | د نكس ضر كال او لع الصوم | لوسرن ذا ام فلا ْ

 ١ اشيالزصالو هركذ أ لذ نع اوجالو عازل ال الرل ث وعم
 ظ أمللاد م أ|ّيِلف مها) اد احا د |هّيحأ اعإسو لعرب ص ثراجا

  ىا لوا ضراعتملا تاءاورلا نساجوا اوئابالا باك
 ذادرا | اي)ساحرإص || لل باجيا نالو مم لاق ا امال ادرس
 7 ال امقلا م اهنف اف صوعخما يل دارلا لو دان يمل
 ] ,ماابأووادتبمريزينلاو اول أ علانررتنلاو ممل | لاق وج

 . لال ازع لاجل لوا هتسائلاضلا ةممسالو مك | لاق هربخ
 ّ "يلا لاىارلا كلف رسل ءاننما طع لصالا ب امك ءانس اع

 ,٠ هلوتب ضدي ةركذ موا مص جناشلاوايتنعساوجازه لوقنانا
 17 كلدلوت لو نب الل ”ايصملا حملا لاق طماتلذ ١ جاهل نا

 نعةرادع افيوكاىن ود طربغلاب قاس ن١ ولالا "ناصملا
 ماو ىقلل ا دوعل لوا انرلاداتخا ن | لول لن رلّو "حاملا
 ظ نايرجتناودارضالا نم :نللا عمو ماو د وففملا ب اًكرعا

 ' لوا انامسؤلرملا الطا انوا الل المال ارضجوبإ كاملا

 ٠ 2 ىلا لاق )مانيلن داقم تداذن ادجرلا بل طلا نع
 ١ ةعاضتلاو بانللاضق لاَ ن داطلاو شرف سافل اعاضت +
 ١ رس نم ثيراوم اب اضف لصف 2لو از وحتال بياطللو بافلا

 ١ والو اعزنع سائلا اهتلاز وكلف نالت العزاحاوذ اتنإلا
 ١ ف ضاحو ملول انللب لَو لها ةاوبرحتلكالاق ل قريع

 َ لاق, |ومئعيمطاب أد ابغا نوكين امر دايتب لوا ها تضقلاو

 ' نهد لو ئيلا نم تضاحو او ئزحمل والاف ةانولا ةرعرتمل

١ 

- 0 : - 



 . ةاماو لولا نيو لو ذانلاهيدذلائن لخماربمزخا عا لوفارولا
 رسوب و-نطاملاو اول ارعن طفلا روب نا( بازل لق“ ]

 ىارذا لاين ن الا امان ئزعلار نعم تيريظأ لوف | هاربا ٠ دوي ارزعنركو لونه ائيملا نادم اعئطمل نود ىلولا ٠
 لونا ادا ىيطلاو لو هر زعم وعزتي جوال ابعت
 ىأ لوا حدعم لو ؤنللصملا ملك غامق نا ىلا ةراشأ.د الكت
 هاتر ارروملا موش وروي نا الا لو هريجرهاظلا لعرا و وادم نورت لو اهاظلا لعزل ماكان ابد لوو فس قيرطف
 ديه الش لوا هارب ملول هال لوف ةرزولا نمررؤملا نم لقا
 عشر رب نا يقرالاو ماوق ئيوسنلاو ياماكتارروملا نم وتل ىش
 ميلا طلز | لو الاوروصم يزيلغلا 2 لوا هاركذ امال
 2 صام داع كم ربع الواب اميز ارازذال | ل احنعومفتلاو
 دعا اذ | هي ازع) ن اكمال باس | قال كو ىلا ”مالعلا*
 بعد انإهيجارسل | نيدارول | مرن رك د مغ نارابل ا هيف نأ
 ه:مراعأ روينا رحل ف ىورأمل سن وعسا ذك | لأ ومع
 اكن تن <يلاو د اقملاب دارملا لاب نا 1[ مراشلاليلعت يف هدالا
 نأ ]/ىنجالاوب نم عزني الو ملا لاق انف مقزك تي هزهد
 تاولااضل |ااصم 2 ىاسؤال د انعلا د !وأ ءانحزم ريظن
 و لذا صوهانأ نيحراشلانعمب ملك موزنلا ناكدأ 2 ل راعوهأم اه ديانملاب دارلان ارعاظلاو هرب غني دحتاذا
 اننا !احاعإ ال انه نالا نبا كوب ل ]9) : | اعواخاو لمح وأرد
 .ةكتلا بنل ةفص طالتخال أد ماضي هلو | نيبيصن طمالتخا نع لام عد ل) :/زئاب كر هاددولا هيام

/ 



 ' ئيلاةك وا لوا نيدلا كالمالا :كذف محلا ]اق علل بحاص فص
 ١ اًقِرلْو لوا اهلاب ريك وا نالحر اًدئري مملالاقررّرم غر اطل اد
 1 كيلا ازكو ملا لاذ ار انس |ليحراجلل ومكان وا اك نيدل | رهص
 . لعرطعلّو ا نرلا  ازكو صملا لاق لاما كلذ ورلوق اعازطع لو
 ٠ ةراشا لوا لاهل. راش ن | نيب ام دملا لاقيلاملا يك ذو أو
 1 ام ؤعا ال سارعد يام لاقد ممل ازد اكلاو لسملا نيبالوءلؤحملا
 لنيك هزل /اذا نال زقماننوعد غال غلا لأ "فد انلا
 ' ذوكام ودا ام ملون اب اذه درو روشلالب يرش الذ |دانلاب
 - هلو ةجذد ىتنا شانلا ءزلب حر اوملاب الو داسنل ابا
 ' جاكت ان روك لوزهل ىؤثي نا لها نءانجن | للا هان ثح
 ظ راق ا ءارتشا نود صيعبفت ةراحا ن | ماوخو لاكول ا باف
  ةلاصالمىزلملا ءاش اوربا علا زخأب نأ يابللو ملأ لات لماتن
  لواىدا| انصح َرشلا (عبانبكلا جرب 3 دلازكلاب ,حاصد
 ظ ما انكأأ ىلا دهب مارد ةرورغلاررودر روس ةرورطلاب تام

 ' الاوز كرشالا مبان مل | لاقزم نلف ماتلا ىختقم اعتبإو ٠
 اولا جاص ةرابعْئانلوزاتالا لات لادا هتسالاو هيلاد
 ٠ ةدحاو ىريشلا نعلازشالا ف وعيب امد لوعلا مصل نحن الظن
 ١ هضازلاا لارشالا م معي اعالرب اول نرل وهز الرجاتس )ام
 7 لئرازحالا شل سو لول اد | مةلعل اح كارل داجتسالا الد
 ١ هم وجالاعالرب' تارا نورلا عاشال ”قفئلاوريملاو "يانج

0 5 
 7 لوهز [بشالرب هناول يرااوع ماءلوود ىرن ا كاع ما اع ن ارك
 7 لاحريائاودلو ٍلعرشورجاتسلاو ىّوشلا ب كش الاوعبأك

 0 للا

 هد يصتسم و هجم تع



 بحب نال ملال ا3 ضِلا لاحر ودل اها ذا ع لفأ ضرملا
 رظنل ابو مملا لاق ادب ”طر اس :اوكلا وك ليلقم لها نابعلا

 رج نمو و اهركذى ا طاقتالا لاذ لو هركذ ئم عجب ماسالا 2 * ٠
 راع رين | ىاتلاو نييشالاريغب ه ارك لون | ياَصل انك
 قو ازع هنو اهلل ونا نبل از زعل شل ركب هبوعنل
 ابواب امه | جار زنتملا ريع نان ؤبم مرمالاو ىلا باكل
 اذ ةراكراض ىالهتسالاو بعل اضن | |ل نايس ام ملو - هيالب اللا ةراخلا ”ازلعراقبسالاو اورق لبد دلل
 حز ا ضرتعا ام طومس ا ريإجي إف ءجؤيلا ةلماتيلف ٠

 لّواراسسلا لصات حداذ لو كاملا :ءافالاوهؤرتعلاو
 مب لو ماو بسل اص الا منت ,لّد لكلا لبان ةراشأ ف
 رد راهوصلا رص نو داملاوؤسلا اها | معتقنتا ناو براز واول | هرهن !هاظلا لوفأ ن1 نوذ الاد ىعاراوا
 أردد او" ءايزل | بحاص مريوم /ف| ع وتزععأ امطوتس
 أب ”كذل | يهل تروعا ال لوف علف كتل أ دقعتت الو لصق
 اهلا )اما ة:راضملا نالجمملا لاق دحأولا شمل ف ةققحتو الانبا ناف لو لام لقب لد امل نبل ناك ناوي هريخ هز أوجوتسل ن وزولاو زيكا و ئيوولاب
 رنع :برازملا ل امىبلو لس صورملان | ةبراضملا بانك
 باولو لاولا تيارامى زنا نانياور مع تيئب نا ]كأم
 ايلا نال صلال اذ براضما باك ؤ نابلا باع امون
 ”كرنلا ء ني مام كير مورل ل وأ نعي ماعد م املامابأب
 را مر للام هزم لعروبظلا يان. ندقنل ابدل ناك



 ا ونعلم مايزال ناأذ راض منعنا
 ' كراون دّيلف لعب موزلا نم ءاربالذ هابلد غلمانملا دعوخجيال
 "قنص الفاو )سان مورا ىدو الذ طاخلل نم هريعرب ال ناوه
 "كلاب داضملاَرخي الفلا نا باوصلاو كد لوا لاللاب
 لاق انين ب ازيملا لارطملا د نأ ل/مرزم اماع.لع قوم
 وم بورعم ريع داكامومجرتسل اذ اهنا ُءلاَم لّو ارسل هداه ملأ
 - ريفلا صرلا بدارب هٌرئلاب لب وفاذ | لكى رنا رضعلاو بعذلا
 ] مت! اذاجرف لوب قاذالد لوا قايم ءالرب لد ىوزعلا
 صا (اباذ نخيل ام كد ا رح مالي ىا لوا زل اا د اهب

 ظ لولاوملا "فاض د ال انهو لوهرت ديف زحال مب إم نضل صح
 | اقوئ نقونلف ىا لوا اههويبام طرقت لو ةلسلا لصععا
 لاثو موف ئلطمل ااه امان لوقا 51طهنال صورلا نانو ماوت
 ظ نعاسي ال ملا مدلك غلو لون احنا بحاص دار | لوو نوزحا

 ظ 0 ا نا دارا افعل
 | ةكدام ركت !اناورلوف رم لكزحا ةاضي أ ل |وراشلا ريقي
 . ماو العلا مامال اوه هراثلا سوا هاو زل ررعزمالولا عش
 ٠ انالوبوه يو اروطلا لش غةياررل 6 :ارم باص كلا نردلا|
 ١ ةلامجةاذلاو لوف ىردزبلا نك اص ىراعيلازيزمل أررع

 . ماقطورلا ءاكرلا خجلا نكت عما لون لعل د اكل ف لاملا سان
 ١ ىزارلاوكوب|ةامالا يد |را لأ : اىوامطلا 4س دحاصو
 / نارمتلاةفواطامتخت حزن لادا اثصاصجلاب دورملا
 | ١ رحالا ييورعضصنب طورع من |ىزم دحاو كاب “كش ادار
 ' ةزاجاكرنلا نوكت كةدعب ناكزدب يامي نمي ئىحاصا تلد

 َ ١ تلاث ظ

 ا 777771



 ةسشع ت2 تت“ كسه ماما

 امام ني زصاخل 5 ظ

 هالاقز م عر احضواىفا 0 ظ
 7 ا اانا ؤ نايوانم اسال تذ اجائاو ىزارلارك

 نيازي اصحعام هيج نال -مولاد اًمعاملا سلا رنع 4.اجالو ٠
 هنع اال ءاقنركب ى ا ظفا انهملا | ئؤض اى نولي ظ

 0 6 بواوهو نإ هنا كاعازم ل عاذا
 او ءازنل ىلا يفت ال ةاامجاذياو ييروصتسم

 ل يدنا ةعذانلاىلايام تال هل ١
 ذالك .اوشق ايدج يلا ريغ تح لالا ىاراصع“ يتلا

 كىووب متل ءاا وان اف نوال رعد يذل ظ
 ىراع لمانلارعو لااواب اسي ةمش احءازنلا
 ا را | نيلاب جاص مع رأو

 2 0 وب امد ءأبأ دا نصب ملام
 تارا موك ءااكو بنوا كلا لاق اتيلف ىساملا ء
 ناك كاوأ هربرول هم
 م و) لعو مررصعملا اع اعمل ابن ةددصملان الكس زق ىلا
 نوكيو لو عب مورفي اصلا جذاذ ارا عيل ىلاعت
 سلاف لو ايعاضب يمال زلال
 محو لا لاق“ الئ لول راض طاق اديع ل ادا:

 امن ما

 لاس نا !ال/نزه لها اضنللا | وم وار ندي ان نرعنلا
 نضاقاذإ اذا لاقدجوب لو يزاول دال تئيلدارل
 لاويتتلا قو سفو مازهلؤأ5 الأما سارورس

 رولا اوجانه غاعتالا اقول هيراضملا سب له صا: ٠



 ١ قدول لاما ىوانش عرزلا  لضانتلا ن |ئاوشاشلاو ملامح

 ١ لباواو تلال اءاووز !ملتل دز نع لام كرد
 ' قئاوداإلا نري لاذ سب فني ملام كر موزل مدعاسلا
 ' ءاداؤربالن اماذا غ غاقتالا < شوو لق وأ سفن لام نم
 > صارم اعاظلاون | ها ءاوعإلا "كيلا نفاه ضن امم يملا
 0 ااتويلاسخيمالل لؤعلاو هري1.”ن اما "كلا لام نال يلا

 2 هيلعيوعورلا مشل لاموه"كرتل الامن هراثل ادار نافذ
 - لوادأ اهيعبامنالطبإطباغاذ لًواضيا جمالك هكرنلا
 ْ ول ةدورص الحر طف نايا
 ١ ةركعو زعيملاب دانيشي ناو حملا لوقىلا ىرن 1[ وشلل نل احم
 ا سولو لهل ارجو ناذؤطمالب نوكرث ىرلا ناب باين |
 7 ئاضلا نال صملا لأمر ارتالا باكو هلا زب يعم رب نب
 7 ”كرلاو:راضملا ف نيوتن دنا ن الظن يغاقنال لاق لوا
 ١ شانلطملتلا ان تكلم ذا نحزوم لس اوزعقل تاعي
 - هرفااموعادوم كل اية اكول نع جاي تاو ايزل 3 لع
 ” نير والضملا لاق ئيباود اهينعلو طل لاقوا
 | ززيال حطت "كر هزعداثذاهنالالاقلوأدابذ

 | اهاردعولا تل ان انه! ]وف جو ةبضن غلا عرحا ويب ظ

 لذ نما عوازل | عع اعوه ب |اذادزحال الام كالعب تفتر
  نانط لوو رون أزحالا بن و قرع نا اعرحال

 | سفرؤ ايلارّسبال | مح مز الل اريغلا ةرتسمل ار صال ماورل
 ١ لذولّوأ نبدأ ىَرنشلا جالصل انه هدهنت لاما ار ناف
 ' نات والاو لوا مح ئلكوانال له كل ةراشاانجاملا
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 يبا يبت >ت7؟اتاساا 1 يي صم | | آآآآ

 سل سس _ يك بسبب للسسسلسس ا

 ٠ لْؤ| طاشن ىواطملا لع ةرداصم نا ضسالا جو ١2

 ننال ولو فباسلا ةيصلاىار فلق انركذ املا ٠

 لأ[ موه ام اكو لو لاما ىلا هرستسم ةيءلا نوكتل اللا وأ عيرتملل بنالا لف ها يتلا ذ "كتل نوكلل لك نيبتلا ريعاامو لوو ل اكو نشل ىرحشس | ال انين |ءلوثىلا ةداش |لمك
 درعلاملا ونت يحام اكو لومي اريظظالا ناكل ثا ها لصإوه

 مس لد ايد داملطاب”لصاخل ىلا قتل اذا الصارشعلا ل راك ارجل وكب 3و لوا يحال | خيم قس
 لمان لنا لصالا ىقذزلج اذا لوف هيما دودو كر ٌىح مالا ررص كف وبعمل عز كورلا ليف لت اللا
 وظن ع سو لو هأر وبرسلا باول ميزي بجاو غافل اورق
 طلو انكي لواغ كرا باكزحا ايا هراشلا نن اذه
 لوا :اهلومل للا ةكرشس غرك دامب ةرداصملا كلذ هند
 رهاضو لوو طع اب ىبل هوجول ا يرش ىف ناوكس الا ناد نك يد
 معي مالو تكي لو هوجولا كرم نالجب اودى ةراشا

 امر زارع لانا | باول : ىرزعملوالاو لوا ها ضورتلأب
 ىلا در وم اعرعشي ارحم و ىايول ا :نالط لعب داضملا و نلعب
 ايد كل ولع نوكبال اهب هيشتلاةريانرلاو م اررلأوهد ٠

 تباع نال و ةرس انلا "للا ءزصن | ههاولمانلف مزوك ]

 اللا كوا ناي زك قملاب ضائنن ال ثيم و لو | بالو لكون
 لور فذ دف لملف فل | ديب لذ كك لبلاد ل اوه اكول داذاسات ين لوا 51 لكم هانم نأ باولو ملف انلا



 ى اوت نكي لا رحال ىبلو ١ص لعا هاو ةافتالا وهزعاقلا
 ةلاّيس نع باوطاو غاونالا شفر لوا هليكولا ناب بجاو
 ١ تالازعن| لادت اناا نيو انجالا حاصل از لكل باك
 "2 لارحالا هيك ةلبكولا ضيو ساعر <ى١الو عاما ذ املوقاغ
 ملعربعاو لجوبا ىلا مد طسو ونا ىلا اا ازهاض
 ٠١ ئازالاو باوللازه وادب رمان ابدع سجاو لول اا
 خخاسبع قع لاذ نم نا اهرحا يمحو نم ثحي و لود انتل
 ماشا لا ناذاثلا نعو ملون لوضالا ف روم يملا لوهاها
 صن نيئبالف امتنا نيب ن اذا نادال ىو وهب كف لا
 نو نائرو تالنت هراشلانن باول ارعرظن ئسرنو لوا
 انحن ولن نوب لالحالا امه تنس اذا ملا ناف هك مذ لوعل

 ١ امل يتلا كلج :كرشلا ةيداجلا لاقي نا ىوالا هانا
 نن اكرا واهم |صْوْسَل الحالات لذا اييكع ل يلا يراها نم

 باك أل اوواجالا ن ود داس )لانا يئكع نيطرتل ا دحا :

 هت اذ :ءارل | كنق يبو يرسل ئقولا ذاتن لأ لاذ نقولا
 انفو مقا ؛.ارل| تدق هر رصم نقولا ربا حاصل اقرعسل | نس

 2 جان ألاف عنف ٌملع ءاجام زحا انهو مسح احرك
 0 دان عى ابعانب | نحرك ى ل نعجرافلا لعوب | خرخا وللا رش
 نم واقوي الو طراد كرا دفن دلال اذ ذر اما ناع

 أذ | مور رمملصالا ]2 نئولا كاما شط قرنا برعل | مالك
 : ضرأن فو ممدىرعتب الو ىرفتا اقوة مم ىف دانت و مسج

 برو وبل ايس لووك فو نوثولا ضو ملعكك ا ودبح نال هرل واع
 ابا ننف هررصمو هو م2 ئاقواو نقوكناث وا اعضدرب الا

 1 يي يصير يل يل ال ا ل ل ا اظرقوا ٌْ

215753507515122 

 اين ١ سا حي كيت يونس ويح يل اف

 2 برك ا يهوي سا دلل



 ذوثعا|ماعاذوفودزاللانفوررط نافذ كف لوا ةااقوقو
 مارلاققورك هانا اهيضثدررصم من اددوشرم نا باوطلو انمو|ل+

 لج ديلعمافام )لملف ذاثل نود لوالا ررصمركو اعرب ةطوؤتلا .
 يرن | ”هالو لن ىربالا نق اولا ي لككاد صللالاق صولا

 ىلع ةرزولاوه <وبلا لوا ف براشلا نبوسس ام اعمل زومو لوا
 ندا بجيشاولا ومب مزح لوو عملا لاق لحل ءاغشس فرفللا
 دارملا نوكينا زوجت! هريزفت ئسكرلا جول اطعام ومان وك
 لاورلا نرث طعوهامن اذئالطالا "يعن ةرقتسم | ءرصلا *ىضلاب
 حل ارد وادم الا ن اذ ىزحال "ىلا يود و دوجومسل ماك

 اناس طماثلن اه ارسا مر“ فينجما لو 05 نوبي ةرنلا

 ءانئتسإلاروا اميل 5 |لعات ف لوو موزلل ندب يع وعلان
 كررصحلا ئمماوهؤرمملا ن وين ار هب ذأذ ماحب لحين الملون
 تورب دول | ”دّسحوعؤرمملا نوكو أ ءاشناو نق ول | ثارحاززغا
 ,رورخ اداب ذاشلا نو هلت لمانلف اطل محم زحارما "للاخ
 لحم فرت | نع ةرزول اب لكلا اويرع مهناذ تكف لّوا ها كلا
 , محال بايب ناز وجيد لكلا نير طوب ال هركام صول اعذن
 امتسلا ةررولا |)”ةلصالا ةرزولا ةرزولاب داون أب عر يلون
 لاور قولا بجوم ن | اول ملا لاق هوو ويل اب ليكولا ةرززك
 او ماصر + نا لوف دعميْسب ال ازه ناب سجنا ل ادا
 نقولا .وعب كل ؟عاذمانعدار التو 1و هول را

 ع اذاام موراوئّتولا صب ملل معاذاذ اذ لوا ها مدزاو

 هب ادومالع (> ةدامل نقول عيا قا قت ب
 فسوي البل هريجات لوب | ما محر فسوب جالو محملا لآ مائل



 -. اهازع لوا ةاىورملا نا باوطلو ولد تغاوحرلف نا علب
 ” اقراصم ول ن لوا نقولا غال أو صملا لام هطاوملا ننريك ©
 ' روالئلو ىو نبا يس ناذ ءارج امان نش ام انبل نال
 1 رارتالف نلطم اماواسم طءاهن امم ازه لو أ ىلوأ امين نقولا
 ١ هلو لوتما وضل ديال وزو ىرامةنا وي
 ئ ملا لاق ام لع وم اشل البلد نحب اوما ذ هدبجو بيك لمأت
 ةرم ضو ارب انوهايلرلا نم مزال |لّومأ هاني, اه اعنمرب الو

 اشتم لوو طسانيلئ نبا اول ال د جو كك دو نوولا نب
 . ملا ملكل وا لعل يطوي لد هلؤ ىلع للا سرك اوو
 المو كلالاقل يسرع لاو عرملا ئم اشنسا دوك هزحا نم يزن هنأ
 ' رطب كماظ سان ىانبل اازهو لو 6 ب اوي نالطل نا
 " ابا ؤالتخالا اعوه]ّدرف و معا لاث ىرانمل هركذ امان | جد

 " طاتشا نال لل ةروكزملا تكلا ةياورل نل اذ لوف | اجت اوعد
 ملال ات ثانالا لعربصلا ملل  نضلاركذ لونا :نابحف مل
 ظ زل اذه <ون ف لو | كتل اجو دع عومب نقول نأ لا مادو

 َ هل اذاملو ىلع نو دب لكلا نفول | ل اوبر بجوع نأ نمّئسأل

 7 نيررلا ةرماك كال ةمفنلا ”حابا نقولا غنا نم نرصراثلا
 ٠ تسي نازاحام ماد ل "لفل ريع مفملا نا ءاوجد لالا
 1 ال يقيل رازلل طارش | وجت كو ايحما دام ةلغلا مننا
 7 ىلفالا ”مزالملا نو لا انجا لود لا مرطتل ا ىورتل مابا

  اهبرتو اود لدار مس ئراذاو اصف معاماوزمأت
 - ًةائاوعإب نجي لوا نأ عبالو لوتيعتز لافام | رشا
 ا (نسول دا رزعلوملاب لوري اه ريح ورب ككل ا ناكأ ذاو ءاوثك

 ' ملالات



 فيو باريعا بسم عرب رح يفنس اور وبما لوحام بزخوؤلو مكث
 دمر كعك لاق لقا قابلا لمملا دويل دبخرلعو داؤود
 لاف إطصايرت فسووناو سوي ىارعتس اه لاوفلنزممرفا
 دور عالطص |(|مجأ,تر نماول لمىلا داعول ن لد بهر عتمازه

 ىفد امس الان اذؤعان نسون ىنأ نطو ةووزتانامرلا ٠
 ملا وياو سو ىنأ لو اع هل ملا ةطكلاهل لات عارجس باني

 ب [كاعارد اوارهيم ن ون | نم ه.زح اذ رغررع كرك ظ

 اوولا مرحو يبل ١>) ىزل اريد رجلا ميجا نعرلا نامل عسل
 ب ضار بلم جوال دع سا

 اسررمراصالموحللا )اس الا ناذرهنمايزفالاودالئالاو ٠

 ب اذك نم تسر د نيت او مس ورب دمورعب ار اطلسلا سرد

 نئانباو هروزملا سرر ةرسررلا يش هيل |لواءلا:بادهلا
 ”«رملاهزهز مسه ايل اعاسل #رّوعو باكا كد نم وبل | لو أنا

 رب اسالبنو ئاسرما الضم نرسل ىلع زطحو ماىل | سررلا ظ

 آد 2 موعل ار حو داجاو وتد و داذاو مالعالا نم مانالا
 تحب 3 لل انبمتا | ادريتشت / نككو وبطل ءااسر ثعبا
 *ةرجاعر نورت حلا ب انكلواو اثم ملاسرلا هزه ان دجو
 موحرملا ةر ابعصن ازهف ىلافل| بيرت رييشت نماب وهؤباسلا
 ىادن هدارعر من اروملا بحاص لا روضتالو ةد از الب روففلا

 اهاعوصخب ةروصملا ”صوصخما ظافلالا هزه عن هيلا باك
 رعاذ| رمل اربع وسل جاور ان اب, ءصلا بانك ا انهو

 ثم هيلا داعربع و نار اينخل نم هيب اعتب امو ةرح اعاراتكم

 حالو باشكال رن رط احل املاب لاملا :لداسض وهرب ااطصالا



 . اهراربموهامدارماو ماش ةروكزملا لد ايماب هريضتن اليل
 . كيل اب املا لعاذارلا ايلا نأ لعورتلاب قتل ادربالف مانلا
 1١ فا وماظوم واع وكاد باتكالو اأن
 ' هجوالاوؤمأ|باكو نازكلا اره ةىج اماعارتب | ةراعا منال لاو نيب اهلل نم عرب اوزموعل طرب بحل ب 2نغالدا
 - بك زهرتخو ىلا هر د اماعاففاف هر الاب ب اشكال اوسقن
 كرما هلو ايل اوه هيلا عما نكت هروكرملا "لد ايملاه ن ودامل
 نار الحا مج هرييعارم ارنا ديت نإ مهل دابا ينط اع
 ا داعاساي ةرسانلا وبلا نم هريول اماشن ناو هرككا دل

 ( ورنا كل كد راجت دريل اق
 ؟ قذلابنالوداركلا بانكور وزموهائاو باتككا اذه
 امور مزعمب طقس | ههريع ن و دماررلا طرشر اتعاب
 قرني الانعمركا جيبركت مدع و نيرتتلاز ب واطملا يقلل
 ١ طولا نا وم ضر كرم ريعا نمي رمل ن اذ فيرعلا نم جارح
 كا نم يملا جءارحا اعولطلد ارضال | نم وبل |ظنل و لعسي
 ءاطساو لاب 2مل لودعملا لإ ىرتب و هيرو لاشدا لعو لدم
 غاشلا ريما د ويالاريلو طسأو لوهذلا طعرتر مدون
 الز موفزم ترتخاو موو نم تزتخا وكيع م دفا ذا لدال 21
 ىلاون لوعبو وسل ارب لكار ىلاوت موه بانكلاب ثبات هز اوجد
 علب هسولعرما طصزاف هسلابو ضارن نعةراج وكن |!(
  هرجورحا قتلا و ملاح اعنيوي انتل ارم ملحو ان
 هنا اصروعتم| ىروزج ئرحا هركي لناف ءاعا به رنلا
 1 قام ناش لارا انبات هاذ لوتلابو لسولع

 نضام

 رجوع 3-5-5-5-5-5-5-5-55-ص تمحح



 نامامداش ا اهتانعؤفبامو|لوملاوايجالا ذكلو اعتب
ْ 

 دوي طرطرحاولا اهيولوسلب اص غلا رملاولتمل افرقاعلا :ديل ٠

 ضي عحو متل ار و دوم اكولمت اموفنم الامن كك حلا ةحجؤن اماو
 وب الو احن ىفاعم طرعن | لعةررّيلاوهد كالا :دافا امضود

 هطول ارت اعرروي كح إد يبل ىلا كك لكلا بر
 نب مزل الو عش يل نم فرعا | لذ ع هركذام نال اعرباطنو

 ةجاحالف +ورشملا ثمنا انعزجلا «ىرشم اريل ا فرقنلا نر عدلا 1

 هثوارع غال )ليلو وعادوزاوعؤ امماررن انرحادّض ولا
 كلذ رولا رحم ملون مجو ىرقنا | "ىطاوا :الفالو | أما ثح

 ومحل فرعا |نع ةررولاداؤتن | مراد الذ | اضي نينا | ضفنإل
 فلولا مال ؤطصالان | ب اوما و افلطم قرنا | هع ةرزؤل | اهتثن
 ن اكن اد دورجازعوازتسالا لع اوهدوروم ناييلاذا ٠

 ذه نالفأيناث اماو وبلا رص رنعامرشم ىهزلادهبلا
 ى بلا هعر ةونان| ىّالا ”دابالا ةروصةرجؤل ف ةررثلا
 بالك غامر يع نيدرتنا اف انالا 2 هزارحاو زم ئونلا وه ايملاءاملا

 ع قشلا ”مالولا هرّبعا ام اطيماصتخالا ئصو رس داتعانم
 صر :طحالم نعيم ال مينقتل | نمر يعاب هبل | مشل مالا
 ااا ظحالي ن اكن او مش كو بملا
 دنعبل هيب اذ دميضول او :للوئااوةحارلا د ”مواسملا ءداضلا

 ذل ابرام لونلاو باول وجم هيلا, دار نامل
 دقمل | لاح هبابل |دلوشب امو طون طاستر ال اور هاظل | وه كارل
 ركذ يبا طاعاصج زيمر نعنب نونا قش لوال |رنررنل | اعو

 فص نم صيد يداؤرن ال | |صكئمع وأ ىلظملا ةداناذ دما



 ا

 ٠ قلانوكذلاثلا لعد لوالا نيب كلاثلا اعو ربا نجا عسب لارا
 - طهر ىؤشلا مالك طرب اغا بلا اذن | ةرصف ئيحويابلا لونأ
 دل حلا راجل ةاونملا ىلا دي غل اريل الذ ا كلاثل ا نما ماب لحما ىف هز اظن جو طعام زحالامب رث اعل | محا م لك لغ انه ' هازال مراشلا لانو ئاملا اول اهم اكز اكأذ اوم رس ازم
 ١ بييالاو لوتبلاو ب اجيالملاق نخال ا كبلوالا ئيبعما اعارمح
 ١ بيل وس هيلاا ثنا لاح رد امنملا نملك نم لوا ءالكوه
 ١ اماعامنادبتتلا ارم صا سالم ماعلا ناف ةسباللل وا ١١ ةيازاماابل املا يل ناكأ ذالاق لاا امم لكب نع ٠ ىناث مالكه ولوشل اد ابضزحالل انيثم ىا ابجوم نول "هلام
 ' دّيقراتعا يربالف ناب اورلا ف ناشل اوهام لعمتلا هدافا

 ظ 00
 هكا نم لعام دعا اعاع4اكنلا انك عتلاوحأ لج بأم ظ ىلعرم ىا افشل اضذل أمرحأ ئظملب رقمنب الو وب لمد
 ' عابلا لوو تعبريابلا لوول زك لا انهي ىرتشلا ]وع  «ااافعنا مرع ءانتلايحكوضاشلا نإ دام مائهالل حاسلا
 ظ المانع نا ةرمل تكا ةلؤتاع ذم | ةسحملا ,هلك كن يزغش | ىرتشملا لووك, مار هش
 ١ لوقو لميا بابلا لوووا تعب جابل | لود زكب اذهلكم ١ ”شاىرشملا لووا ٍتَْوشا ىزتلا لدا ركب اره كعب
 مهناندلاطل ف باجر /وهدارل | ناكأ ذا رشا كلا

 ء 0 لا
 هيلة نادلو نوكو ه1 ءريممل اوه نيلاو لوي ربرفلا

 أنا ظ ْ

 ممم سوو
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 ةجاحالت املا ظفنلن هس اداقولا دج اع يلد ها فرت انا

 هنعضالورل هن وكيال نير وكرم ئعضوملا طارش انعام اذينبح
 اداؤتتلا ظنابد اه الاداو رأت اِمَملاظفل اهرحا نيلطنلب ٠
 لاقرب دريلن هارصملاوهؤتملاو لود ئن مز لال بايالا مدبر |

 امابر |( هع ل لاو بحال وجميل اب يرن افرغ اشن | هس نال

 دا+هتلغلوا ٍظعرلاعشال مل اماما لعاشن الا امن طانرالاو
 فقص || "فصلا اضاف ذاضال | لوجو لولا طعمت لي هاب
 ل اجي نارب الذالثم تمن وهب بل | هيابل | ثرارحأ رير| ناو

 اك نيلتلب رعب الدلاق نيرتلا ل مب قمل اعاشل | لوح
 امال لعل انهما اماعرل اوطأ لعد داب كرمال ىارّبسملا لقفل

 مدلك رش نحل انلطم هراطملا قبصالوىوسو|ئسل ا هلعاد ٠

 لوس سو طعما رص نال زب دقمتب ال ائاو وهب صملا

 صنقم :اًممن ال | ناكف هرحو وم لعلري ىرلا املا ظنا
 المرعى اكهيابلا لب اجزم نايك | يْسملا ظل ن الو لع ظ

 كاطباعت اي مل مواس ناكئزشلا باجم ن اكو اداعيب
 . ةايزسلاو اسم لعام” د انسان ان كف ماو ااعوورثمل

 ادعلاوْس ناممملا وذ اكدوزملا هزعؤربشصملاوعزيملا ٠
 أو باجيالا”شث نورب الئتسم اهرحاو | طفلان اطاذا

 درحا لاهل باجالبةدارابدقمش ىكذدارما ناعأذا
 لباشيامال ٍتريش اوا تعب ظنا لهل دب ىرلاداطلاواديبلا
 ركل اهشسالا فص نال ءليلعت ؛لاق سول احلل لولا ٠

 داراواثن لانكا لاصتسال | نصدر | دارا" نل|تعمنلالل
  ههلاداتفذاجة يلا نضصاذ أو ةدارالا والا تايم



 ظفار لا زمام لع جنب الانركد ام ىلض زوم او هوم اذ
 رحال! ادل | :ىرالوعو نوسوأ نيسلاب نوي ناوهوزشسملا
 . مش الور انطالل عوضوملا هراطملا ةفببص وسلا دارم ن اذ لام
 7 م انجل نااعاشن الا ئص ؛انونل ازرع َةَدَِسحاشا
 ١ رد | عصري هزن يلا دار ان اذدل ن الذ الو | اًمارحا هرجد
 - زان اناءاو لع كيب اكل اوطلروب هركذ ام ةدار ال لاخلا
 راو لوذلا مع ئمداعدا ام اعلري ]ل اعا اهال أوت
 ا ردك فذ لاجز |راوحا عوض انماط 1
 ١ غيلان اكر اوواونم مولزما اهنرعو ةيلل |د وجو ىوأش
 ظ او رلوت لوم اوزن الا نمرم ال وا وتوه عرملا صا نعال و

 ا 00 لرول |لوطلريرك اطول ىدلل وبرك 7 00
 باث مسرعا ملاو الا سرعان لون امانا و
 ظ 0 راضلا ْقيص
 ] *هاراؤس املا +.اًضوَمّملا نا الدفن الئاعب أر امأو ةرع
 ان اهرع قيقا اعبلغي ىراقنل ازاجما نانملصن اجا
 ! افا بص اككر او دبل اريعا اا و ويأريلا غلاذ ضني أهلا
 ' واوضحاما لاشسسالل اهلاوتسا لغز ضع اوعلاملا
 ' نائب انلا 01د لاف ورنا نيبشل ا ىلا جاك تففوتاناجم
 ٠ «راضلا لاننا ت اولاد ىواوطلا رس غرام جدام
 ١ ع]عزب ةاعالز اب تاو ىزت| ةينلا ل حان داعب
 لالا هرباماطباهركذ اموبل ءاوزيملا ازهاخلدالاليلمتلا
 ' ناكورلا ناب نر الأ نكمدانعلوت خذ درا جاحالف
 . لئاقلا مهام اع مجول اذوب اعاني بلا مالك رثس نم اع



 هكا اك. تسع مسا سل اس مل ع 1-3

 انا صاحلا طفل اع هيب داون ارعف لعل ري اممم كلك سبل ماظلاو ظ

 طميتسدانشالا ن كرا د لعل دب اهاعتلاو ديبتلا ممم لكم
 ايصال شمالا |:بنلاب لوتلاو م زاويلاب ب دل قو لع

٠ 

 هأ لونلاو باكل, ومي هيلا ملا لاق ةروبؤملاةلاسرلا ده
١ 

 احا ن | الام و ةمنشلا م اع ب ادزحا ملا ملفا ٠
 لوا لاملاب لاما"! داصوهزشف لوم ْءاَرلانلاملاب لاملا ل داع.

 ربط دانزامل.ب اضن شا هتاف ظ
 نارسد جوارب هيبرطلازع معو صاح ]كف هيلا نئدحاو
 هل ةررولا نمل و ارو دتملا اقل هيلع ناف ما مجأرث حو
 وع اهبل اطل مرا لونا اموهتم الام ن والحلا يجن 9
 د لااضيأ ها اهل ءلسلا هس ماو اضي سافل هن أوف ماليلاو
 الثراؤملال' قيام ل رافعو  اضورع اقلطم ,ب يوه ذولسلاب
 رورلل ملسلا مئكشر درعب باكا زم :ى<درم يكب

 رام دال شوم لس ارف عتاو ولف بالو دييلاو
 يوب ا دارا لا نانو يق نال
 نباوتانعرابض) داب لابد لاو عامل ظفاوهود وبلا
 وعملات لوالاطلو :تصحا فلا ررعةراشما]هلاوماق
 2 ممالك جو هرب ا نل الو الاد ءوببلاوبعأيا
 ىلا ز ىا لود املا ظفلا اوه لو رتل مهل ةاثل او
 4 ركود لاخالا مجاب اهيريع لو اذاجاف مراضلاو اوف
 ري لا سل جاهم تلا شمر او ذا
 امزلا اضيإ ”ضوازل ظ ئراسعالان اي لوا هاربصماوهملوت
 رول !عزع هرعباوعاخ | ظزلل ا ىلا جالو باس و .ًدهمحلا هزم



١ 

 ظ مكانا, الواب ف مس ملا نفعل ملال
 . اشو تباويلاؤد قاف رجو ناد طافت هيلا جو

 ١ نك اول نال زهو ىإوب قمح هيرب هع وي طاقنل ارهاشلا ٠
 ظ درلا ةروصو رع ملان ابرج | لوما لوشلاودرلا ءار ان
 ...ارلا ئيمركذ طلو اذورنل | هب نامت الو ملا اهل نير م
 ” افيو امانيلئالصا رب رحولال نأ مزلب )لهل :لاهندا
 مد اكو نكد مزرلب امن لوف ١نلا نحأ عيب نكي ملام ءاسضرن
 | هيب نأ كرب وهو يبل | اذننال امرا سارتلااهتنا
 ١ ىصماظلا لوما هاب اجالا نا ب اوطاو ءاوت تمس هركما
 ١ .اونب| ةصحلاب هل مزلب الداود دل ايت باوجاتحتا
 ١ لوا ةقفصلاركا هيضارخا|ذافامز وجو وهز ويال هاذ
 قنص الدحا و لكرمم نيبا ا اللصملا لافريبعلا ازهر لعن
 + لبصفل ومع ةقفصلا نوب ال نا دساول ا هيل احا سلو | زعم
 ءاوارحاو طعن اي هما رسلاو هبل ظفل درك أنه دارملاف للا
 . ترين احازح نم لعب و لو | د |نعلادرهل هع جبل اد رفن امأو
  ةوولوالا ئرطلاب ىشملاو ابل ىزفن نددب جلاد نقلا
 ' قؤيئلاو وابل اد رهل خس لن ا ىلوال ال هاد ىن د كمن
 ' اص ناعوت مزن ىزلا لوت] و |هرجسف مدن شد ملوث
 !ٍ نب | طلو بجوم اس اجو ىن يرحل روزا د يحيا باج



 ىل حرا ومرذ دلو ةاكة قص حو رفل ا دوحو مزلتسيال ةبشلاب ازاي لولا ىلا نرتلادانسا واب بجاد كلو نيتتادلع
 الكلوا امل ادن اعلا اعل ىلا ويبدأ وق نالذاغ

 قاطيام ن وكمون | ظلاو هفرم نمئيلابئيملا ماج موزل ندب
 مرص ؤيزملو وها انشصوان اكان ضارعالا نص افلطم قتلا .

 موو وسان ناغالا طا عالم داوملا نا رص يبشلا
 هكا اهحو ملا لون اماظلاو لوما ةانؤصولاءل امج ناث ٠

 |زجاب ماش يف صولا هلا مجالا طلن ايب بنا| نشاتسم مالكها
 اذا لّواروعلا متمئرازتملا لاهو ضاحك | لوا هه 2
 (يلذ )اهي لوو | 012 اهيلباب لوصحمنمب لو !مسكتمجب
 نيونب |ام لاو لذ بجاولا لذ ىف وأ اونلا ىلإ لوب بجاولا
 انيعزا(د |مسلا لام ارو مو لاب زوفس اب اهلا
 ىلثو ّىلطملا رجلا و ئلطملا سل اوه ئرعملا لاعب نأ دعبل أو

 : طر لاحاك اع تمزلا غار اكيدرتملا نوم لاحاكب انك نوكيام .
 اركان زازدحا ارتسا ملف و هاو لامك اعئر جن ىرل اًالطالا
 الام لاو راق ملا نعازازمحا نوي ن اوجه للا 5
 ىف اتم ريعلا حركي ن ابدؤفل |هلجكام)ءامبوالوا
 انلشسا هوركو اعل ورمل |رمجو لسلد لوا ها نال نإعلا لوتاق
 ؟مملاءؤال جت ضيانلاز :نغلا نارزهو نرانلا هيو هيلان أ دقن
 اج ارحاظلا لم ماؤرعل ىلارعل نيب ىالتخال او تل لاث

ْ 
ٌ 

١ 
1 
١ 

 ا

 ١
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 كالاؤدوعنل |ئبب ئالتحال | يدجوب ام ناكم نايل ضن
 ارلاماناف تحب هاو تاوملاب لعادداو طول انه ىل سام ماوي ىلا حبلا مكر زول اه زنرف داون اهدانرالتخا تب نأ



 . راب زراوحو امش الذل ا نمش لد د ال | نص نين | هعولطن اغا
 ناو هلوقلم ايلئ ريع جميلا ءالك ىسل ناو "لام اء امياّوسا
 " لوا اوما طرا ولا دال لاقي ال لوتىلا كلر اممناك
 ' فالحب اذ از اول اعل ال لاردل سرا دازن ان ان ريحتنا
 ' لمان انزل[ محا نم نيام هل وت ويز هنل | اعلي رل | هاو هنج
 ْ مما هرانخا ال ىلا مالعل ام رون در اشلا بنت رئرس اكريغب
 ٠ ناكأذ اىلوالاطنيعنوك ل عدومملا مرعوه د هلوت ماظنلا
 ١ ةنشححال إو لايف فدانا ن | الرب نوك اعرب
 - لولا هوا (لماد لوو ”عرانملا ل فيدل اجرا فلاحا عن
 ا انما كلوتفل لومي ناىلوال العلو لو | :ةيرانملا ءاننم | لايعني
 ش لا ماتيس يابا نال لور تملاببجاولا ملت
 5 كلا زمان لوا ها كلاعب لوزت ن | لول وق لوقس ريغ ازه
 ١ دب ل 0 1
 ١ فاوسناكزو ا ا لورجاجأ مجاسافاداكأذ |اكرلوت سجل
 ١ طار ُ هبال مورثو ناحل اد زورتنل |

 | باص دانلان ان بجا ماه رسافلا هيلا زحاوأ ف مليصتت
 ٍ 1 اب وو جور

 . هضتئالخإ خانه داقنلا ن ابلاتب نان وجد ديازلا ىررلا
 نو اجاككابازؤحذ ناك اميز | نال لو دال
 . ضيازعوءاضأر ناك نا مقل | لج يش نع ءانض الكلم
 "هاما تع ئرلل حينا ىرتعد لوقا نا ىس مد لعاذا
 ظ 01 بزب نأ كب ناكاذاينلحيرلع رع ةدوص عشا نع
 .ايطأر ناكر مو 63د لل نيل يبل |: عود غب طبرجل

 | موكب
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 ايام هرب لاه كن نم ””ازنم لزن انا جولاف هلوث طداتف بجو“
 ةتفصلا فرت | داولوالطم م رابحالذ ءاوق لو دارابحالن
 سيار عامو إب ورادايجلويلد ارا ناذاركسلف دلع
 ما وم رعب امل لو وتجات لوال | م"مقفصلا| ئيرتشس د ايدل ب النك
 دحاو يف ل) هيبل ا اغلا ناب خال نع ىإ و 9انيل:ءلرانحالل
 اطناذ رينج ساند ليرتلا ببغيملا ئرهال الس لودا يدهنحم

 كوول |اى دساؤلا هلا باب ز يم ام اعداسنلا سل ازيلو ٠
 مب لوا قدرتسلا نيب ارح هييم لكلا |مملوو نال فيعض ازهو لوف
 اب تام الابل را فلاي دار نوكيا
 ل انلف يبلع 'ةفصلا قرف هدا صر < نا بهز لحي ئماقلاو
 هن ام“ لل اذ لوول هأ هيل ىلا فرتنلا نع رس هيام امو وأ
 ؛ر احا ىزلا ثلا ارهررص باوك مزيت دقو لودا فزع“
 ملوف اعرب ملازا نا نم لوا انلق امل هكا غني. احوبف نأوف اهلا
 انو ليلا نرم صحم د وجوملا حا نيب ىزشملا ىنح غال ان اكن أ
 قونل صملا لات ه1ةهصلا يرن موو اود 01 ”قفصلا زيرو يسلا
 سس النول الث قنرفنلا و ٌقرتنل | نيب قرف لوو لع ”ففصلا
 نا ناإل/ل وأ ضرعلاو لوطلا نع ةرابعز | ىرب لما لاث

 نا ف لوا يالا ع لاوين | والاد لوفأ لوطلا نع ةرامع

 ىرالا/اريرصلا.ءاجر |نعاوضب بول :لرنم «لر دك لرتت كمل ا لوف
 . كلرذ "رام نوكر ا يعاب بولا لارتعلا عرب نادر مقكالا#
 أمالو انازع رحاو ب و :لزلم لزن تحب ايلا ”لزنم دوكوأ
 ةر ارحل : ياش لوقا وأ ثبح مل نال ظن يو ملون اعلا أ
 النوق لوهلاًنوع] .زيلا نموت :لاقس مدعو فصول لولس نان



 نواعم و ال اول ةفصولاب اهلا نوي«ن اذ وجي اهل ةلع اند
 اهرجد| ذا هيلارس أوت ةرداصملا موزأ الب هل ءلع فصول ارسل

 هرعابا لخيلرملا مارش | ليس ةرزع لوس نا ازيك |لفا
 غاثلانعب اجيز ازوكد لوتا ؟!«ارزلاب خاثل نعو لوف باإلا
 دب ازا لوطرب مح وصول و :يلص الا انصح كرر | اكمل ناب
 ا لا 7 اعارم نيل ةدابزب

 ول «اررل | ءلجياملىتساو ءرري ام ما كارزل | نا لو ممل أ لاق
 هارزلاريص ل رس | نال تريهتسا لوهن |سابفلان اكذ نانا لاق
 لاذ نكون. ءرري اعكارزل ]بو ات اعرشلاركك نكن عد
 - وتس ولا وصال قرط لإ فرملا رطزم كلاب كارزل اس وماقلا ف
 ويطل اًساب هركدو قرنا لاب ن اعرز 0 اهنركر يرد هدعاسلاو
 هيض |رلا نوكسب ماما نرالاق لوا ورم اهرحا اذاف معلا لاق
 دقو ناساف همم اوربملا ةبشل| اها ”ةواكأ ىزهؤم بيرت
 نزلا نيب نرلا اكو ىرورعلاتضىازلا ةدابز اهنياومرتلا
 1 ارم طوف دوعل ينوي عوز ورملا نال لوف مالك م ىلا
 هذال اعد ئاقر وكم رثع ناكأذ الاي ال لوث أ دّعلا ءيعشب الام
 ةرذسل ةرثع مول كملوم لمان هيل | ئيح امل امر اشا نمو
 كيمقنلاو ةدايزلا مالك مالكا ينوه ولا لوو عارذ صفنت
 ًأهيموتؤن وأد ازف عرب ار ذلك ةرشمب ةرثع رول اكلي اا

2-7 

 . اذادأنم مزضام نيبو ةليلا هزه ئيبشرفلا نمر بالو ارذ
 ردا ءاررلا ]انعم ةرورع) ان" 1 ردا شعب | اعاب ول عاب

 هنأ اديب ذاع لاو راق الاخذ مدحأولاهلدزلا ئاط | ازكالو

 اذ ظ
 ه#
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 . عرقا ةراع+ الطوب انش ءارذ لكى مب مو لوا هااعارذ انك

 اسباب سول 0 ب

 ارهزياس ءاوارإد ءابزم ه) | معا مدا و الثم ةرثع

 اهندةرحاو لع شب ال اهزلاوا اممم الو | ضعنو | لوا هازصنلا

 هلضفننرال الضو ادبو مأوثررصم ئاضملافو اوضوام فاضن ا اول
 داعاب هاباوا دانت نال لو اول هضواملاشاو ئعب لواء
 فرع رمل (03 ضراعر | باول مالخإمل لوا هااهل هصنوك

 اى كلايعاد نوكإلانباو:لا زعءانسالل ف ذا ئيجلاو موا
 لورماسالفنانل ا فرع هرارلا هزهاخد أالداو ىرلوثلانمأ#

 ريش الباز نار حافر ارل | نتاؤجانبلا نول وسب باجين اذرج

 هلا راجرو هرب اخد هسناذ اودي ؛ نياخاد |م وتم تنحدر
 كو لوصالا تكان رد |مزص اد كاجأ مالكا زهد نجبال اك
 قاهبديقتبال6ا لاا مدت ل عادنإ ماذا راو ماكل
 لوثا ناملا ليد ات اعضر لل بأ ماصم ايل |نالو ءلوق نرعلا
 لح هركدام غل ”صولاب ىأ لاب ن اهوال او ص الاركذ مي
 لو #0 ىو لوثر اولا ]صنم منال اون#

 . امطدرلوب ماع كل قتلعل ديالوتآلاب نئلاصصختن اذلمانوف
 107 حولوا ءااضرل اهلالد .ضراعيت و لون زم اوه
 د |ىكسالاور يلا تفو نال طتلا مدعم: لام ف ئرلا
 قحاطبا بجاو كانه نلف مل أل اف دأ دسلل قفوملا هاوزم أتت
 أه ةوفنأ | ماقم ينبائول نال بيرعتلا مالو طرالا ل ةمئتلا "وعجل لائيال لو اموعملا مل وموعلا مس ورجأب ل
 ذهب ]ذأ قايم كركم ناجح نكت لاقبال وقى جسام اع
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 ' هاونعب اوك اّبسال اون ةئفص) ةقفص نوكيا حابس
 ' قانماو او ذاهالادارا لوا ئيحر انلا زعم يد لذا:
 نال تبانوموساورملا ميز اوجؤنىلا فب هللا ناثلا
 ١" قاكذاتلا نازل اىأوكو ذاحول نسال متسس اغا لوقا
 ١ نوكي لوا كول | طش ءاب اذ !ثرهل نع باوطلو ماوه لا
  بفللا كولا طاّرْسا لعانب حالص او ين الد هاوي قتلا
 َ ماو عاما باعد  ىا لولاه مونباغاو اون دوك
  هيلعد يملا عل وعش بيلا لسن الل ثىلإ سلاش رف
 - ككتسلا واش انا احتأ لعكرلا طب بريه تا لوا
  ةيلقلاب رت مش نأ نم ىرحا رك ور حواس : عبس اماع
 ضو وهام زعدنيع ملام عك مص ووك "كاك هربرت ن
  واراغالاةراعانيزاجون | رففصنو(انا ىتذن ال *ان
 | لكعادبوزوك نا عشراجتالاهراعا لو كركيملو اكراحا

 رتل نكيانبعو لو وجا رج وصالا احلل ن عامك تمالعل | لشنام
 نا هذ يشل نكءاغا وأ ها أهلوصا ومر امل اىوشب ن |
 ر يا دوقنلا نم ىريشلا ٍلعرروي ام ةليبو ىركو يالا ءلبو
 7 لا لي الد (ىيلو أهل صا ضصرعوأ نوكو ضر اروم
  ةراجالا ضمه ركذ ام سول لوا خال اكو طبلا و ناكذانلاب
 ١ قررا ثيللا فا نعاولتن امعلكل | ب منعت ملا اذه الطم
 ' اطلاووالا ةروصلا ءلوا هزاوكئعل غاواحلا :للوش ناكورلو
 ظ من مزاللاناذ تحي لَو أوسامد كلن | اعلرب ازهو ملوث
 | لريازهو ملوث نال سا ىكسل او 2 انلاب لاف ل وللي لازم نا

 ١ نكراجتت لوا انتسالا لطم لو كولا ااا



 لايلن ونلا زوصال انتسسال از اوحملت دعب ماف تك رش لوا سال

 راو ن اظن هرظن ىف لوف |"ءانلا موت لالدتس اد الظن ع ملوث
 هركذ ا لالديسالاناذ جت لو اويف اوتيل رت ناىلوالاق
 . نوكيديكلوا:الحارلا ةلحارلاو ل2 دّملاداضبا فارع ٠

 ماو طمس ار ايم اب لعامداوإم انف نمزج رق الخ د
 اماّصزاف لواءريع زعم زب اميب نو ىونامداللاناكلد
 هرغعو ماراللا لوانتملاّىلطلا هيبل ارب مزاللا هيلا ازهريل سلا ٠

 ظ بالو وق )بم ةرايعلارهاو مزآللا .اوانن مسرقتلا : قالت
 هنع دا يرعب لاح ب اكح ضر اوي الفر ومن ابحي رحنأ
 موزع ناذ وتجول ىلإ جانصئحاوربب ”ضداعم الذا نك أو

 جان امانيلَذ ضراوب ّيحئولتملا ىواسا من اكا ذاددعلا ٠
 مزال |غاشلا باول بس اننلادلل ب اطحركو لدا ئالاجم هيل ٠

 :اجاو اهم ريكا كول نىك لوو ةريهنلا مرعل مضرب مالا زول
 يل اجاو اهنم لاك ول نك او لو د احزثملا فر اينطل نم
 د طقس ءانشتسالا نأ ىلإ يشير كذو نك و ماو ز اعزشلا#
 0وإ/ و تو( هزم زكا ز وكان ىالاش الا عجن اصاظلاو

 ردؤل اذالخرإ مل ىلوأ لوالا و مأوثرثوتيلف ثءالثلا :ةز احا
 طردت نثنمال ولعت اعل ري نالطا كذن |ئوب | لات
 ولا ةرما اعرف لوو نالثلا هت م درها ماعلا

 مو مهلعتملا انقسم نيحؤ نال طل ركذ مالم الفرابا دبا ها نم
 رمل باص اههداشلا نا انام ئزدز اعرب اقاعب اوكلو
 نم ربالد زل ةلاهجل وعل بلص 2 قلاب هنا ال ذك لوا ه١
 لوا ما هن الئ لانا يتنب لنا طعورتش اواو محملا لاق قتلا



 ١ هذ | و | اهفح ريال ليس انّيع نيرا ايهطء املا مامالا لاق

 ١ مدرعاوا وح جسسلالو هيلار فل م ايا ثالث ىلا نئل ارقي ماذا

 0 الن نعاادرنا هيابلان | اعنغاارذنداربع كرش | اذ اذه
 7 ىرتلاؤم اذ |كدارطا طر ”لزعطلا المن هيل از اجانسب
  ةراشالل وعلا ازه هلاك ىلع والو ىن اذفني هيابلا نوكت
 >> تشنا)ادونلامرعررعة فل )ىلا ثم جال اذا مل لوت
 علا كلو ىلا فرات "حافل ناف ملَو نائباور هللا 2
 . تاكا طن نال تحت لونا مزال ربخؤم اناستساو اسي
 ١ طكرزفيالرايلل لل نم اب بيجا ءاوق هذى ايذد اولا نكرم اقل
 ١ ماندح قلو ازحالا ةرتجالسااو جرو + فا و خجلا
 1١ تلال نعطتن علا رض ةرمل نعي شين ناره
 ١ نقيل | هانم مزقت زحا سان ليلا هزه ةو موف اهريعد

 ١ 0 ا ديالا مل المجو
 لفل نا سولار



 0 د مع ._ سسالوع تلألا

 3_3 م كاسلا

 نأل وأرض وعل لاب نزال او طا |: ال! نيب امالع لل وتلا ناشا تملا لوقا نأ مازلالا نم دوبل ككل
 يباب ازوئد الو لوا تحدق اعلا اوعنم هاكلا
 هالواو ب ضرع مالو لامس ١ ىوالاز اتليبس و عسفلا زو
 هببس وأ بس لع مارداللم « ضعوا ملون ه اجيال الع مدفا أل
 نوك نأ نرجو لوقا اءلو <ل الرا هزحرليف ككل ال قانعالا
 |رنحاشن الا<ضهو ةروهمملا طن داتل بابه احز احاهنرافءاف
 ميدو روعل | جاوم سرا زل ن ال ممل اق لول اري رقت و هد
 اهحنانتث ازاجورئللر ازال طارش | ناؤانلاو مافاضما ٠ وش جوازه لق | د اكمالا ررب هل اهيصمس لو رؤول | بجوب ضل ى ا رول ابلاد هبششلا| لع ماكل ا احيان هاظل او تجي
 رارال اجا ذايب رت انت در ابعرهاظ غ لوا هااضقاذاجن
 هندو ان ارؤلل د ازطل طارش ا امج اضن | رذ ملل اب
 تبْسر اَنْ طر ناكر اواضقا تن نابل ان |ضفالا
 تبل نال اضفأ تي رؤاولل طارش  أماوريؤلا طفلل | يع
 ا! لّوا ها لص( ىزشملا نأ ب اوكاف ملو) (// ذ )هاند ايم
 ريؤلاورواولار اّبعإلا اضنا انه لاتب نازوجيال ل نافذ شح
 ىوشلا لعبويلا ناب اوجو ىلا "يل طممويي ابل | دوم وه

 نا فرغ عن اجحرلا يو مرول الرمال ن| هلصاح
 لصفت |مهارال لو بحل اعلرت امل :لوز اجر هأو قشر 2
 لخارلا ناك لد ب اجا روض عزبسلاو لوا ه| نا
 ضان م ]مات لضح:ظل ناو لوف الل ؤحاسع لوا دتعلا ف



 ”ىورتي ثيحر ابل هل نمل هب ير ابطل طن نا لم اثل اجو لو
 لفرع ساّول | قالخ اعاعش از وخ ند امل د ازطل طن | ب اوخلاو
 ةئالثىلا ؟ارذ ةرثس ملوقرب تف زحإلكى لاو | رهرسبب ل رؤلا
 دابشللاراو بزي نا شين | م لوا اناضمازراح مر اثمابا
 ' ةريعا أ |! نيبهللاد ايحتحَو رم لكتب عوبتملا ن اذ مط لعن اك
 - دابيخزعهزنااذ | نيمتلار اج تيتو بوحو لاد اش ازهر
 . اند اكول لوف ه1 ةببضفم "ل اهجل ورول) مون جس احاطرللا
 هعرال |: هيلاز وحريم طوف ”كذ انملا ىلا اعياضفال "ل وجا هنم
 هاون م” ايطار بقت ١ل نأ كيوالاذ ذل امج هزهوش لذ |صحرم لا
 ؟مابلاو هينبو مار اكولجال برتكم نمر اتخأو| وق هريكو مل

 هنوف بزتسموم لون 2 نملا جار اربط لوم ! يلا لججلا نص ليك
 كلالاث ماباّو ص الرازطل ىلو لوو ئعب لوف | ةدابزلا رككي ناو
 مايل روما ن وكب | نحمل لوو ار ثوصلا هماببلا ةوكرلا وعد
 " ناكي لوا رظنيدو لو ئييفتلا دانح د ورممار |نهلوهوئصلا
 ظ طارش امولس اّنق و فيلر ازمل طارش ' م نيل والاد ارم لوقت
 ' زوللا رن: يلنرلا مالعلا هركذ ام اعط غلا داضال ينل ادابخ

 َ بايحئاعبب هلذ ندوب ال ام :ييفلا رايح نا نيزحالا جو ماو

 اذه كيتول اكلها ةارّسملا ن | هانعمو ةدابزا |(لن .زعلا
 ٠ ىصارعو زاعربلا طيطاو ةريحزلا ذا زك طالتخال| بسير اين
 ا متجا يضر وكرملا تمول اذ اذنيب للخ تر اشلا هركد ام اعأ جول
 "2 نقدقول ان اوجاع ردسا كولد امل تمون نارايطاض

  طيحلا ةاضعام اعرؤصلا ساربل رح ةرابهب نييقنلا| رابط
 ع
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 تاور اوهازهو مثالثل | مايالا ترمب نييفنل ا دعربصت ةرشرلاو
 اله رم ثضمو ذو و وم طؤلار اجلي لاذ | اكئيستلار اح ظ

 ضروب ياو ابحت اهراشل |م وز صحنل ف رساتف ف 0
 ةموتانيعب ملاذ الس ناكأء لعل اىماجن طاذ | طولا رابط ةرم

 دروجلوالو صلا لاق انلفاعرئلاداينجزعراوير ظن اعدحا
 ناك هوو يتلا نملاو اضع زحلع نوكن اذوكو لوقا

 هيزشل حالا ويسب مل نال ارق تحرم لوا ةلالد اماّيحا ئيبشلا ٠
 بيجا[مساشلاو اوش | ءدوصوم ناف باريش ميت لوا ها ٠

 «ضوالطلا ء وو لك نع حح كاملا لع || ذ اال نإ
 يكمل اع الا, رلطلا دلك عاوجدرح اذ ما
 0 ١ دون اماعؤوممم لم طشلاد ايخالركك اذا اماو ىأوث لس
 ن١ ربالفكرب /ن ان هاوبومو انحني و ثصب ]وعل اذه.
 نيهلارايح قابلا ال حل الاف ثالثلابنيضلارايحييتولا
 هاوهش» |ةدراول وحق نشويبال ازيلو طرنلا سلوا طابتخالل
 قابلابا قمنا اّبحالل ئيبتسل ار ايخؤابلا نوكم اها اعاد
 محار او غاتتالا ل افاملد اطل نإ نم طوس ىزل | ئيبهتنل | رايح
 دج! | [د تمس رانملاب د !اام اد ىزتش نمو
 كالا راينخا عل رن ةمنمشسلا ىلطن ال عر ويف ةمنشلاب اهذخاذ

 هعسلا لطرد احلا طوتس ازهنم مزاللا نا ليت يقتيال لوا
 ملم بولا نح!رلمد لان ارهاطل ا وأم الذ اه اهزحا نودب

 تننو نمر اناغا لوب سلا تو نم كلا تنيف صم لارج
 ' ل! نيعتب ئح هرب ْىلاتاؤوالا : ىلا تاب ال جزم الذ ||غلا
 ؛ةسبف و زال بالذ ني لوف اومل ىرع فل )تبل ول

 د ل رم سس سم السل جي دس لل تر. هم
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 . رازلل بوتس نيبن يعني الو لوا ءادكلا تو داينل
 - دعل نومرايلل ميس نال ايدانس ءاونلا قو نم للا نوم
 لذ لع باحر ةفيشجفأ ردعاك/ملا همابجال هنو و وُ
 'آ اقءادر اذ ام اسارعر ةفينحوإ | بعزب مل لوعل ن الباعلو
 لوم درلا اعاضرل اء عرب ىزا |ام و ضرب نازحالا ىبأ
 ” ملل لون نامكولّوأ ءادايطل باتل نا لس الانا ظافو
 ' هيلا نبغ غلا ده االرازطل انمرحاو لمت تب
 نا أرحال ىيلو ناو لم الذ اليكول | ىقزكن 9 نقم نك
 - يالا لاطب نم هام اضب | ىقذ نأ مم ل ةأزحال | نود قمتي
 - اعا مل !قرفنتن ال او هرلا ديرك ىا لوواد ارلل رمصراوت
 | نب ةناملاو يي زعشملا نيب ككل | قرط دار | نأ لو |روعل ابوه
 هنأ نال جارااو نابل نيب فرت دار|ناد 03 سلدرلا
 0 لها هدب ناد/ىبلو ىف ىزيشملا لهيب شمل |
 لواوأمابل اسوىفىمإ نإ ثدتملا ابحوم درا اناكأذ ادربل
 ذاولل طزن ناك ىلا وا يلا ةراشسالا طوسبملا ذات ةمالعلا لاند ورلاد امجيماب طعاساولمانيلخ سلا اره "دب افرع
 ١ كيف مويلاز اولا طم داك كالو يلا شب واح
 ٠ نال مالك لوا ه | صر امموه !قن اذ داون له انف مالك
 | رئفعلا ازه مورا مرعنالرظن يو رل و "يورتلل تشن ىلا
 ٍ اماع)ن اها ولا مرنم ىوتو مرعل (كذإب لوادانك رابعا
 ١ تيبس ءاراّيعاب ماونبال| مدعن اب ابلأ طاعه ياغ بجبا ءلصن
  لماتإئ ورب هدوحو مرع مزل تس الوهو ورلاريعرايكل هل
 " اضاازه لوا 5 اف درن دجو اله ورلاب قسد اللد هلو
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 فصو |ب لون وؤ ىرملاربغن اذ طورت ربط ءاصوأب لعل مدن |
 .# ايدرلا هس اف لون اصو ابمؤشلا رءلاوهد|رل| لاقي ن او

 اميؤيطب اضل ان ابن وا ,1 كلذ طباضلاو للوفلس ات فروا ٠
 لا ةزاجاب ئبن لوداءليلاو مرة لجو هلو ليو هاوفرلاركك
 صعاذ انياثل ادهلوثلااعرحا ناتايٌسوطناازهاعمس اسمو

 للادوجر ترجو طشل نامل نا هلباتملا نيمصلا ف سال لص
 توت أقلعت ال هفاصو العلالي لاب ضرلا نالو هلا انزل

 بهل

 كي ىذو :يورلادعب هنالطب اضب | اعلٌوفتن |6كو لّوأ : ادي
 يلا اعوولاو ماو انلام دورا ارايخا طبيب من اذ للا مد

 . ةقراملال محزم حلا :كوب اهدنسلاو يملا اعؤيول ان ايش ال لأ ١
 ظنك !والالفتسا عيابل ارضى لو نسل نم نام لو دم
 ارامل الد ناب غال انعو ملف القتس ئرعتل | نيو | انلطم لو
 ارهرازلل الطبري اني نا ىرزعف اذل انعد ارو لوا ما

 ملعإ .باماع تاذغلاهزعزضار يزل كرعوامرل ال
 ذاق الاقل ةهواسملادرازطل طزند هببلاكل اق محلا مالكي أيس
 قب ىّريشملا اومواسو اببعركذو اهيصرع :ىلسلا عيال ماس لاق
 ازكى زيشيتالو | حا موس لعاجرلا موسي ال طمو اموس اهصانسا
 ىَريشلا هابل ابلط ةمواسملا ىلا ةمالعل لاذد ىزن | برا
 لري وع هود ام/دب م يدر 2 لول كم أرب اونل ىف ركن ولس هب
 ةداد|اهمحر ابطا )طب ولا ّيورلا حالما ازمه نا لعْوْجال
 فلا أ رولو هل اروب ريعلا جو موري احا طيس )/و اهرعل
 لابن ا كولي هراشلا هركد كال |مالعلا ازه يسيالذ ةر

 2 الئءاصرعو ذاسبلاعو| متر وع ور اهرب هيصتيور نأث ظ
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 . ههام م دىلو ال ائيرطلاب قرملا تاي ادومتلا لاعب نانكيدان
 " طمِشلرإو اهروب طم ذ ادام طرست و هيبلاروب ةيورلا دل
 عرملا نلاذخ ماما ازه غهراشلا ملكان لّوأ امنا ةدر
 ركل ءينب نازح وصول ل 'م17 | قس كو ا ناف لسع ذاشلاد ملت
 ' ناللَو امفلئركالذ ىضالارزلا اعمولكتكل زضانلاوغتلاب
 "لاكن قام آعاز اد وبشملاب ملا ءيورلاب دارملان إن باح نائل وان اؤشلا ئحرازملب دارب نأ | اهلبق تبثبالو ةبدرأا | قاسرازال نانث جو لوا دابمل ءاوزياج اشو كالا جد م مملالاقونلل زم انل ادوب تانك طقنب لقتل ابلابد اّيخالاو ايلا رمن نيب انك ئيتطقنب طفل انل اب الا لّوأمارايتحالا
 نالظن نو لوو لمانلنابأ ف ارهنعه اب ىرتش ان ارلوقن | الا
 0 يول اراذ صف لو | بلسدر لاو رلعما عملو
 ١ نال دزجوعسب ىراعلا يرانا ناب || ونوع مزلنس
 ٍلِكا لصالوول ظنلا دارنا | والاو د ونوم ا دوو هيعو قداص

 ماع نسانل مزوت رو لوث باوجماماع دوفتماب لعل اولا دارا زاد وما ئلخ سلا ةرهشسا اذا داق هاراذ اداخل ان اسد ٠
 اهب مفصلا الواو ومو انمع قر ول مرت لووأ فصلا
 - نالانمودلا لاذ مويللا غةارهانت اهم ات نال يور ار اخ

 . ةهالولا لاق لوا هددبو زتلا د ةيورلارابخ معن ل "قفصلا
 ' نالازعمحاحالو زف |ز/] ونص مش اذ | اد نين كاكا
 / الرا ثمره و ون | لطبي امم دحول نإ لا قب. ب ورلا دايخ

 اا نعوم قغسلا يت ناد زبر اظن يس غر
 لعمل اطعرلوفو منوف مال لم ”قافصل | ئينرغل مزلإب اليل وعل يلعت
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 :رحومرب ( ىرلأ ذر ءذ| لعلب بركان مو ايس ىَريش نع لسد

 ل ابابا طاولات يحيا
 ايوا اييلفكى دد*ارلا جو "ب وركاضياو جوملا ىلا ايْوح

 ”طوامملا اصن زمول |ذ لوقا أريسملا نعزحانم زالوا ,لومامانلق ٠
 اغاوزا 0 ٠

 0 لان هاذ ذا رهظ ألو نامل مكتسب وفدنب لوا لّسام عضد بوليس ة«ركذام وطال سالب د وجبال دكذو هاوس طم ديضت لوا هاواتلاب ماغلا لام بتلاويرزتلانموع
٠ 

 نارإا يملا نيب كلر يلج ال لو "دهاسل ا ءاورلا وصد لق

 .ركىاكل تابلا يلاوعفو ءاوب لعدوتسلا بور دارلا نا
 ءاكاغل نعملا كلت ابلا هسلا نا كرزعو لو ارا طولا ١

 طمارمعام بيلا ملا رابجب اب طعاما زماتلذ لملعب
 اضرلا قلب ملوق هيلا "قص ظذاد اضرا نال اون رملسلا ءلخملا

 اها وأ امنت ناك السلا فصووتنن اذا لوف لهاظم ا لف

 فلن از حيال مات اضتقاهاضتقاو ركن وكباغاد سو
 نوكو لوا و | فصو تاو واكو د ماوذاكتذ تب نس ودلع
 لا باكزباواهراثل | ةزلسأ أمم لهب فصول ان اونزكلت اوف
 ”صارماناب جتنا لوا | لضال| هبل ارحازم ىلاىدوب كيل ءلوف

 _ثلوا مدفن ملوح !)"اتيلذلص ال العميل اهتزت غاتل و لدال
 ها م/لوث نم ايؤفلادارم و هورفد | سصرصو لوف هيلا باًكباوا
 داو هيلا نور ىا لوف انزل ارل وو انزل اوصملا لاق لهاتف لاو
 لوث اهادلولا لعن ذانلاو لوقا! ناضلاد فاضل فز انزلا



٠ 
 " ليلفنلا ناىربالا كري لف أ ةرملا رس ىوعرلا نون أب لوثلع ٠ 9

 روان اغا لول ةسس اجلا ا ناو لسو# ظ

  هانوراامووربالنارظا ناكل مس هلنسالا نال لوفلع غشنا
 " ةرابعز اريج تال وق |١اذرلا مرعباولل غلاب نأ يحاول وت
 لوا اساعرامت لوف زول اره اعلا نضخابال سلا باوم
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 . اليتسالا نيرفتلا ىاتو لام |انزيريجبدلولا نافل ملاكا ١" ىامتخالاضي اب لكلوالاراولا ن اومرلولا باطل الخاب حالا صح
 "مشل ةرازكرع فرعوني نالو مل هراو لا كلذ ملا ربل نمد
 ٠" ىمةريعالو مّولتتلا ةرافكذ رع نع يلا ن أك نالا لوتأ
 ' نصلؤ أ | ةليتش هارعد نابوروتداَك اررعىا لو |الماعملا

 ملف ها ةداعل | نال ارل|ةمالع مرلا ةلغتر|ن ال اون هركدأىزلا
 1 ككل ةرملا ىلا ةولبلابديبقتل | لو ةروكوملا ةرملا تحلب أذ نكد

 | مل لافاضإا بعاّسر رسال ن اذ يلب عاصر إرسال
 ' فازعكوراعرمص وهل ولز رحا مانزل نيا لاف لو اميعلا
 ٠ |3 اررسو كاقلا ةدايشوم لومبوتسلا إف دزن انا فسول
 ظ ئاعتتم موطكملو ىتن | اهلل |ل وهب سئل سلا لَ مم ويدل تناك
 ٠ وصي هيابلانعىا لو | نعررعلا يد نضرب الو محلا لاق فيكم
 ' «ايلال اكول امن ان ىربعموازاشل او ىّوشملا ىلا دون نأ
 ليرإهنبال لح امال اورإ وَمن اذ ,اوق قيال كتم اذ ملون م
 دارا نإ لوا: |ناشنلاب هجربال زم ناكاذ | ءانسالان الع

 ايتن مرولالقنس ابسط هنن ءاننمال | نوكاعةدابل اهزهنلإل

 ١" ناموا لعم دوا ىزا ادرل او فنا ادرباو م

 ١ هاراول ابرج او ماش د ازال  مزمب الو سالو فأبل لون

2 
 ا
 ١

5 
3 
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 اموال َنانعا اكد اخ انوكيتيك[ياقلادارعناف تحن
 صاطلاجوو مما لاى اءانلفساّملا لعن |ينبت ناسك الا جو

 الو اتعاب .نتيئسملا لون ا)ناًملو لوا هادحوباللّجلانأ ٠
 الطابروبب ناكوالام رلئكملا ذا افتح ,اوواضينتس جيرو
 هاضرب عال |ينجبال ثيح مرا أوبل ارطس طر ول اكسيد ص اصر دبل

 *ال لما انملا اعوخال اكل زب «اصاضرلا مزلي ال امم ديتسلاف
 صال صل | لاق كلاقالاكم أد |لازعل ماج سلخ لّوأ أ كلاثأ

 تابئابهابا علا بيزكتلايرقو ماعلا نبالاق لوا ايس ابذكم ٠
 ةىنارل|رعو يزن فل يجول زخاوم نوكو تضف نم هنري ال بلا
 سيئ ائل اناكهابد لوو تكي هون |لوالاويأبلاةسوضحلا
 هاكناءاونوهولوتلا اره غمره ام اع ئولس لوو هدربن |هل
 اهّيفلعماب نم ذاب ىواب اون اجأو ملوث هراّواب نوكنا اماقلدالا
 انما زد ايوا لوزير |يعظءامالل باويللازهلف 5
 كار يلا دم نفاحتم الملا نعروتس بارا نهرو: ظ
 اود يلا لوا ها نغلا تدلع( اقف لو لساتيفد ٠

 ثورح فاضملا حجو ى | لوقا هاحعالا نم رككتنيل | ةماثاو
 مرالارب يار افلا موراتا وعام لاكتالا نا ولاد ظ

 مولا زد در صاهإع يلحق ىوزرل "باقل موزع ن اذ ثكرف لق
 صورك ىريشلا د ال لوف نيؤضمل ا مالكو تااياورأ | اصوصخ
 لاقل نا ب اولا ف يصل | )هلو لوف | هس يعن كأ مال يل فذ
 ىف هراككأ ناياول لإ نيهلا دانا عشت اغار اككال ًةفصنا
 "السلا وه ديلا ةصاظلا ناذ ىلذ ئضءانبعد ذالخكوعد نط ٠
 الا ةروص عرب هناذ مم لوو | |ركرم ةروصلا :ناكن اوما



 «موهوبرما

 "ل ذاو لوا انلطم الدو ملا روصح نيحملا نئلاء اداب يضفرفرلف

 هرزط“م'ل بابل رص |(نلذ لب ىرشملا نعرطلا فخ ملانأب ٠

 ليات لوا |باكابد | التو لوق لاهل غمدوجو ديكلاب

 0 ' ١

 ا اههرمن [/ؤ أو راف درل ا وحس ولو بولا دوجو جبال ى
 مله مورو نعاضفزئالفنالاو هر اّبعاناقل العرجكزكل
 ١ بجومورح سلو موعومو موهوب ةرفب ن | الأ اعف

 عازنل ايفو طبت عموحو يلستملا ميدل ان الويل ظ هال

 انااا را زل انمن | 1وال | ةروصلا نالطمل | مرلي الذ كن اك
 ٠ نو وكم ةرورطالو و ازطإلا )صال ا ورزملا خد ةروزعل اه
 ابا بخيار الو لوقا ٠اس دوما نب ىوعد ناس ذاتلا

 زا سلوم !١انيلذ عيابلا نود ىرشملادب [نالربلا وهج ْثيح
 لا” نه عج ااذاو لوا ءا تناك كاهل 7 نيلاانه لوف ةيواس :ياعملريلذ | ل وأ "لطامم لذ وكنا
 ١ دزعدويبو يال | نرعبيلادجو نارب ال بيلأدرلا ؤ نأ
 . اهيل ضتلا شلال خنيدلا توش مزلبال و هدرب يخكرشملا

 ا 0 00 ملول ءانئالاوه
 ' وروعه ركا بالا مموج لو أ[ ىريع جئالاد
 ١ لا دال كورد ازلا ددع»
 ١" قّرلاو لنا وول كامب لو | "هيما هرهؤ نالت اليت
 ١ نااذاذ بابسال اكزكو لو] موضحا لقفل شعلان
 - نمدامو ملأ لاق لم اند لوو | ١ |1و] انيعزب ونال اني ١ ملف لذا يك فيلل نواب اذوكب مل نيعرتوصت ما
 ١ كولا وريك اريج ن محا نريع عملا نوتبسلا ]داما لود تشل ادمن

0 | 
 0 امرأ

 1 زي



 ظ ظ 00
 دانا لووارحا واعد ناكاذا لوهلا | زهليتد ملا لان اةر(اضبا
 بيا انهما درنال لو هريع كرب لد نانا وانت لولا اذه
 ملون فلس ا ىرلا ئه لوا زحال|فضلاو موت تك م لوقا

 ناوي ٌىاَكمالاو بيملا كد | مزين امن وركن اه | لج ناف
 مرمل اصالا نموت | ضقت را قوه انيك روب مزوتامؤيب لوو
 ماد مالسال|رلاناه والو ارطن ملم لون لح دتملا "ف داص
 اناباقلا ءازن نا يقعوا لود |ابحصوامص اهنوكنا باولو
 راغنلا نود و ٠انيلث لوألا ب اوطرب اسم الذزرل "وص ؤوه
 رحا هز وكملاقرزلا ثمن أب ريبج ا لوف | ه| لس بغازهو
 كولا |مجام لا جونم لا نا ب اوجد بادالا نحر:راخ هلوثو

 مما رمل هللا عصف محلل اقرا ماب و هرتسملا | همن قبس

 ىلواخامانلف لبلرا ضوتلا نوربعونتملا مرقملا عزبلرلا ٠
 هد ل ىرصر وظل رم <كايب نأ ىكعال ابيع ووهدزحا شارع
 / الرلأ ةردلو نينجا ةاعارمو نيميمشل اد اع ارقنل |: داعاضب أو لع ظ
 بيعلا مج(حنا ضرما ]ديم بيلا ةمجاؤلا ضفت اهتسدؤتلا ٠
 ونا 0| ئينموملاريمأ موجزعول نول بارا لون قال اكو زكر ظ
 ىزشاول ا ىككاوةيابلا يور مزلوال ذا ةءاش لاه : ىبل ظ

 . انهو لوق 63 كرب ن|رمزلب ناكأ كا دبحؤينولا ريما مرحوم
 01 تا درع كربلا يفسر ظ

 لاس )| بان عا داو نع مكن ال ةوس هزصو ءايلوأ
 كو :.لاننن والا )هلو لو | ه | نسافلاب ب ابل |باتلو مي ]

 ميتلاكل ودل لاقل ال ططابلل حالا ئيمملارسافل ابدار ا بلفتلا
 ةئماب وبل اكمحلا لاق ولا ىلا وجار مريض] م نيجاول|لشلاو



 "نقلا باج قرع الو هنرم نعول فد اكول هام كولملاو
 ٠١ لعيتش فلل نا ىزن )ينل تفي ك2 نييفانتم رم ارحاولا
 ١ لماذ ىلا تئتو الا دقن راض | جودوش و بوثلا

 ١ ةافزي د ابارطلورل ةلارسلا ةريحامو ا لو | /ذويلف هلو
 . بعين |انإسإّتج ناذ لها اما نم طخون ال مما لاق كش لوقا
 - نيل الاف.ضراءدجون او هيبلا تو لكس بنا ىك خبل نكو
 . نيلادوحوملا ةجاحال كاد| دؤسالو امن ]!ةويسزوكتالذدل كلج

 ١ 4مل اورلؤفأص|ءيبز وجت بملاو ءانصتسال ا ةطكوييل (م
 ١ نانو سوا زك امون | اعرب زحا نلثأ وضر اؤرجو | ذ !انلت

 1 ا ا
 . لاوهرخ ص شيم وساد | نبال | بلا باكزحا ىو
 - اههلصأ اغا من اسضجاولاتاماع تزل امكرادولاو ملا
 مادو بوسى إل :علأ لارلاواهركوو اول ففن ىرادولا لوما
 | كرام عود زز ىلا بوشم نوت زلاو قر ساب و
 ” ةاررؤالالو | اتلطم ىاقتالرب اجذاثلاو لوو يزل ةاذك
 ١" تناسب اهيعسسا ضر هشياعتل انف ماو هريعوز امال | ل عوشل
 ١ تاي جلطباهنانا هملال اف دارضالا نساشلان انت ملئ لوا
 . هاير اوويتلا )يس اعازع لو |لسو لعرب لصد |لوير عب
 + ةلفرعولا ىا نوكالف لو لت هب اقرظن هبال كاكا ويدل
 . هاو اطمل ىلإ هلل ابعامباورظن اوف داطملا لا هيل نوكىا كرك
 ' ١ ادلصر از | اسو لوو تكد لذ ضْعلا مرعلا] ابرلل نا اال د

 ' ١ نابع وكراتبعاب لوصول ل مجأرل اويل ثنا لوو ) اهعابامان
 ١" ةمجووينتت ن اول تامحلاتإن ا 2 هال لوق دافع

 ةقلا



 كاصار هيضنِش ىفلوالاريصلان ا لعا ثم لوق اهضشقل هاشلا
 الو امان نو إذ داشلاىلامجأر عنو ذاشل اربع هزاومل
 مشروم راو: نمد |لا لاين اذوكلوف |: بايهعدوت الل
 ءاونر لذ )يلد ىماشلا فالخدلوند دل لباق د اهتحالا لح
 هد اضلا اع هانم عسا ن ايببجاو لوو | م 143ه اس ىدفت
 كلذ مالا هس انف هبل نلطم ةربتهن م طورس ضريتعا زكا
 .ماثل ا ذانل او إم : لكتب الو دلوقل مبلغ لو أ ريما ةهيلادلا - ةيال غنا لو وجازحا باوك ذاملا ؛باجاو منحلام
 انحش ضو ملف ها نا لاف نا اهرحا اون نولتعم لوفأ
 مسالا عيصربل د اذىداطتساهركذ لوو ؤرظاادرذذا
 ثراول الاسنان ملف ثراول | امر وها هير ها د ااكصمل الاف رسافلا
 راونل باوجو | كل تون ال لوب لوو |[ تون ن الملوث ا
 لادا لل باوح ل وإ ١ ةقيمحلا هن الل و 6 .ثارول الاؤبا
 لاين لفل ب اوح ل وه ه1 لوكس نال رلوق ه] او لع | لصوتلا
 هد ايزل ىلا اضف لولا اطرد وك ماج لوف ه] هس | داش
 لاهل لول ناوجي وف] لام نال لو تكف و ضدوعلا نع براعلا
 ملال تشي نا زيالف ملوث ل املا معا لام هلو توو | ئلطبال

 ى رأت هر و امصملا هوس اهدعل مديل ارح تهتسبب نيك لق: ٠
 ىاحالا نال ملا !اذ لهاتف لأ وأ لال لاب ماكل نابد
 ميد سلا نعاز ازيحا ا هنيم اب وو لون ارماظف يذلا هيب
 لوا ها ىرجي ثاريماو ملف يقلل اب ملجال | وعن نب د يسرنا
 لايجار نابرج دارا ناوةرياذالف ومال امن تكجدارانأ
 "ونا ئطو عملا لان هدد ؛سانيظذ فرك بل دارها ظفل الوفنسالا



 )جا
1 

  اهتالصملا ]اك ارت تود اما زععال اعذنزم بوطلامالكالا زن

 . لقئلابدارا لو |دساف ويلف كريو | هيابلا هور | طالع
 . هر رص كابل رو زكونلا لويأم ماب ' بلل يت مرملا
 | ناجي ورفض ودل لاق مارختمالا-ّقبر طع قبولا ءانعبلعنلا

 ' ملال ادب اردبلا بحاص م لم ايبا طفل لو اهيا يبل اذابح
 ظ ”ال/رب از ذل اميل هرهو هرقل لس هعرارقوركدانلل هاسفل ان | انلد

 . كاك افؤز لعام ماما اعز لوا طاتس | نكترتمل ارلص#
 ' مم اكحأ اصف !ءامساو ( ككل | رم از طاب ام سل وريال
 . اطويغ لوم هيل ااضنل ل علطنام ىأ لو أه ||: منع هيبلاو ماو
 ماوث اص «زد انه لوما رمل ؤال لوف يل الواو و رس
 دعب هركذ لوا اهركزش ةرباذل نالادرّملا ءنوكن | اند
 "ا رحاو ناضوعرزعلا نونا ط رض لوثوهو انج مان قرد
 . لاو لواو ملا, رشد كال كوت“
 هاو دارج هيومن (نالو ملا لاقدسالا جب
 . ةقرتلاووزلانم ةبولطل | ازلا ترن يورتل ابد اراز | نول
 . اهيدوذ اا اهبدارا ن اوءؤيملا أ وأوعو فيكريملا اذه
 ظ اد ماكحالا برت اننثا اهزن اينو ذاملا لاتتن ا نم مز انو ان

  ةيبوحئبب لوو ل الابل الا لد اص ةكرو ميا لاق لمان
 . ملكا فوملا لاق كلذ اعل دامو لوضلاو باجل وزو
 ١ ىلا اودملال اًتنال اهوا اه ناضوغرتعلا ف ن طاذ| |نن ص درفم

 . ئعم لوو! جوت ادروت حمال اف قائل |ليلرلا تطراعم لوقإ

ْ 
1 ْ

 

 . افاق ئاولا|د وجوب ارو اعّرم ادوجوم هر وضل ئعن لو اروشلا
 0 احم ذا مولطملا ماكحال امرانالا لتر اعماد وجوم ناك

 - ىراذل ظ :
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 يشر ووف مز هذامىا حلا لاق ىضومؤ نيب اماعوراخل
 عيزتلا-_داائلاو عيماشلا الدعس ارجل ىلاز اس او اضع انه هيا
 لأ لذ عاود اموزلان وكل ملون ىركرلا بقها "زطاخإل
 بجأو نم لاؤيب ن امهاظل |لوث ارّيعلا بجاو نم انرال هاون لاح دلت و لوا |ىتفم مب نشرب | لوم ةعورتلا نعل
 اثعانِعرإَو غرك ام تباثل ا مل اريمل اي دار اذ | /نإلا
 ىلا ون مرعدرب )لو! اسمن |لوالا نع باولو رل#

 ا لااوسابوبومسمسوسخد|دددططصمعم

 زا طل انا ناوثرال طعام لك وككاط بما هيلا ذ ضيفلاب
 اون نا صخللو لوم ن اغلا بجومْئعل ا ناذ لود  اضياربقلا
 دارا ا لما ناغلا ب قولان اولها اصياريول ارارها
 ظ ول يل ماحد ارا ناو مالا وبلد لن لال اع
 ىف نيلدبل | ءانجا مزلب الذ هنيعدرتبجاول | ل يسن ميا
 . ىركذام نايرح بلا بوصفل ار هركذام هول رع كم
 نط ذل ار ابحر ار ؤ قبس امر ]جميلا ب اوحر اذ )سايل
 كءاوبالان ذاب ول م الواح دول مالا دةضواوملا اكعراوت
 . لملو اًوحهركذ ام ةراشالا لوصحرت لوا نذال ا معنا
 نانا نوكز ازفضب لوا ضمد | اكل وق 5 |لوعلا اره داو
 ىلواصفا لوالد ننال ايست عل دب ام اعرب ار

 «يلو مالكوبرتتلا ف لاو يقتل تبن لفرمارعأ كوس افلا
 لوفا يتنقل نوب لذ وكب ال وايعزس | دوجودسازلا
 صا ل اذ اعرشس ,مارعا يومن وعمل | تنثيب ىلك ممارعأ بجيل
 ]ىتسرفو نازل اناذ قحاب عب لوما بل انكر ٌيْمَع
 نايل وا هن اكل والان اكراذ ماو اضن رطابلا ماعلا نيل



  معارع»ا ]ل افلا ةوتل قفل وال | ناك اق لوين هاظلا
 ١ ةرح لوو قلش د رول ناكاذ |ءلوثزم ؟ذ اسم اروبل ىزن املا
 ١ لوا ة غفل لسن اكأ ذا ىكذ اهم زككتوإ وتردد جاص
 ١ لد ءمرمؤتزملا له ام هحوومسل رعب أف مالصلا ن | ليلع وح
 ظ ! ذاهاود اضيالاو ةرخرلا غازكا راو ةرصاط كاز هريرّون ىف

  قءناراوحء اع يع خالواضي| ىرورقلاملكماظوهو لونا
 تونك لل عشؤب ن اوعؤرمل از اوجد | لهل لأ ه١
 - دعزحالا رص: ماعلا وأ هازخال اًصصرقع نال ملوث بنلا
 ا نالوا اف اريل لاعلان !ريظال اوربول اًوحر ارل ابان ام

 انامل اهوكذئلادث الثل | كلوال ل | ةراش | رفام اعرلن امج
 دفنوا واكاضوعسسملا طاقم 2 هيلا هذخا اماد الب ملول
 اير اعلم لا دسافلا ضضرعلاو مودك لوا ةّضوا انوا
 ' رلوف لا ئيتياورلا اعاّوو اوتحرسانل اضل او ماو لوا
 ” ميد هإوو هرنحنيت وارل |ةعرلوفو اوتصرس انل |زرلاد
 || قال ماورلا ف ناكم اننا نال تيار اعل اناغانال لوا لمات

 دمي الاب اضباعزلا ةركشلا نوير انوجنرهزملا ناب
  ةالواورلا هةر ارامل عاظلاوه كلان نا
 ' اذهو ماؤانلطم نبقيلا ئولجوكل ابد ارز | ]اهم ىلا
 ا لوا هانيفنت الانا وصلا ياورل | اع ميت (ئاامنا
  تساؤلاويملا نكوا بون م ناكاوس نيعنلا مدعناف حض
 ]18  متس اعارلوهف لوال 2 نيني الوذاثل | ر وعل | ةوه ام
 . مدعمزقت ئه لوا هاتمردت ىلا ىو مجالا اعالرلوو نيام د
 ندد ا نال انعب اهزخاب مانعا م ارد تناك ماعرك
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 20 ب -ل يهب سد

 ااشم كيرا ذإ غاولص العوم روف ناغعلاىدااداق

 ”دوحام عل | نال ملوث صالاوهو ناءاسها :اوراعنيبتلا
 6 5 ثا مالكا ناب امنع ناضروب لويزكشت- اذ 4
 تاويشلا| لع نة اف مرعل | "قدح :قملم مرول | مش ننملا 9
 ىلإ ةسنلاب كما مرع مكرد ىزل ان اكذ اهيلعى تن ةقرصلاو
 الصامل ىيرا اهلطال بوعملا يني نامتل ارمب كمل اذهل
 بيضا دو نوكبارعز مخ ]وفن كيووت | هرملاك مل |دبنلاب ٠

 قيلبلا ويشن وزعملا ب وضعا م |ررل | نر غو نفل سس نوفا
 مهلك اهاعد ! ىل "ل بلا دعني الو لكل نيش اهب نو ' هر.زتل سم لعد |:هيشلا ةدمشسا رين وك هرب رن ىتنشم غذا
 ملال ادرك |م.اص لعامساولمانإن "نصل ىل جرب ال ثبح
 شيلا لاذ لَو 4 اور ذو ىلا س الا همم نا ذ |رزع هيبلأد
 .هارعو بىاب الف نايش أوو اهات اذ| اهزبا ءاهيلا ةركذو
 لولا ام :امكم |زمورسيلا ها لوص| ل
 ىاراب زوجت الذزيش وهو اصمت ن وب هوبحولا مون ملط !نذ
 ةرل او نيب قفؤم مالبكاو ةواصا | لع ملونل لون تكي دنا

 قرون لعاخد اذوك نازوكتسا قمل ماب ساقرماهرلدد ٠
 سو لعمد لص لاذام ها سالاورلوث اريخن وك نا ذوكت
 ى وتب غير رككلا ىلإ كرد اب لالرتس الا حن وكب نا اعل

 داو راو اب صوص برللو ىرعرلا لورا مالر اركي لال تح لا
 هأواس |ذا 0 الرلابريعل احلا دز وكن | ىسعام ن اسوهو مأوث
 مي اوما مالا مزلوا راو يشلاق لذ لا ةراشالا اهتم ىفنلا هرولاذحاو | اعاىرحان اراذأ اني ةأواسلا وعد لا



 ٠ دوجول هجم ءربل لهنا ئعلا ةدار|نم مزل الئعملاف:نيساشملا

 ' ار مززلملاوبع :يعرملا حيل عملا ن اريظن افلم! للعلا
 7 لواء ورنا اهم نالذ كلاثل |اماو ملوو |.ضيزمصلابو كلما
 هوب رال انعا ماعلا كر لاذ لوف دررعل | ل مصحل الات ةحيضد
 . لرب قتلا ئالطاو لو ثح دوو |نبلواعرم نمو لو نع
 1 00 انا لواةأ
 . لوو ألوانا برطل نع باولو مل ويرحل اول قنرفتل
 ” ازوتاننلط مي لرداف لّوأ : ارحالا هبدالوث دراو ردا
 . رحازتن نع ب اوم امله ناف كلافالا ب !ب لعأ ساوولحلا هلل
 ن الا موه ويل اب ركف دل دابملا ضد]وملا انلذ دل اناللم هيبلا
 عيبا <لاؤال | ”لباقم نيب هثرلا رطبا جرت الارنب | ماد أبص
 ١ لس ءيلل||ه'ئللا كرت غلو لوعلا نم ال ليصل صوتو لو
 ياللا انامل ناد لوثأ بسلا هزهلاو ما وف ئضالاقاو
 لوا هال والا نعلاب نوي | يطرد وإوف .تلاوهو لوالالوشلا
 . ]ولم احا نهد |رهاظلا ل كقزكس لو ميانتل اب ننال بطر ن اكوأ
 . اهنلالاقالا تناك[ ذ | امضوْفْس وها, |: انوع طسون و | لتس
 . مرلالفل ف م)الرل انإب رحصاعاحا خضم اهناجريكر انا ران
 . راحل ىلاررج ىدو رل هى زاما نمل اى لونا ناجل ةدارانع
  نيملا ذا ضف لمص | ىرب كل ره تيضحلابلعنان كما ع

 | الجل وقم نعاناجذ اهنا ظفل نوكن اذوجل ونت | كد أم | اال

 ١ زوملاراسؤ يللا عما ةدارا ما لقنل ائسدار |اماعئلالرلا

 || "امتانفزتملا تن اذ اعلن اذرنزبلاب نيلعوزتنلا مدعينع
  هيلعوبلاماكحا زيرو ”قباس لدا عرتل | ضرع :لاوتسأب
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 هأيسن | عسا مسابانهتمل فا ةادملا ازهلس يقتل
 يبل ماذا راسؤم هتمب تكوزلارل ازهر هارب ظ
 ءايام اجا ىلا رهو ارنب هييدعب ناكمس ]ب هبل ىلطنعاذ اح
 00 0 ب

 - شملا باس قن تمي (مدو ل2 لوصالا ىف يقحاكس | اعمر
 اىا ملا ]اق زعرؤملا بجوتاذرمل لوا اعرنعاع الو اهلونل ال
 صاطل | اهيماوم ف تيل ا:ررهاعأ «لفل لوا هفرلا غم اننا نكيتال
 فلذا ريل وا ىلتحلا ىلعتلتلا درت لوالاوملوت نكلاهل بلون ن ا
 نأ سناك ازه هرباظت هلودم رزع وز يرحوبإ نلت ا اع ظ
 هبهزعت اثاال هزم متذناتابنا هاما ازهنمدومتلا ٠
 مرول ثحزع مال نسوي حا ىافث لوا فاضناب نب منوف ماتا ٠

 | هيل ارامل ن اكن او تلاقالا نال لف هيلا نم نام اروي
 ىلا باب لطعامداو ديال ازكي دوب ويه را

 امادساذلا ئمد ايلل ف ىرلا نم لوما ”مز الل ايغو ءلوق يل ولاد
 ظ 000 ةطفاتؤليلاد لوو ىوضفلا نالئؤ اننا اما و كوخ ا لوالا
 1 تركت ئيفتسريعلوالا لا لوما لوال نيل ايدلؤ نال كك ه ماو
 ظ فملاؤ ذعار ارح مرعو يلقن طحو لو نابل اهلم هنعن وكي
 ظ صحم لو در ويا ذأ لوالا ىلا )ببسال لومي ن |ىلوالاد
 نم لوف لالا عار ئيلرب ماررلا لوو لأ م|ررل )لاما سأن
 لع لوثر يول ناس لود أره انرلا نم ماو نحل عر طع م | مارولا

 راكمارا يع وج الوربن اند لاما ىنأد نوكباد الوفا ةأىلعلا ٠
 يزل ةلتامم طازخش | مرحلتي دب أغا نيب نك يت نم هلام



 ” شيلة لوالاجاثلا لالخ يع مدع اضجم لا ار
 ' ةافذك د لوا هالعو تلا قرصان الوالازعباولل و وت
 " لامن ازوكدل ال ابلاملا لد ايم يلع رو رس اهل | هيل ازوكال

 | قابل تلاوات براد عب :عاره اه ردا
 ١ ضرع صانع اججن | نكي ولنا ]مالا ىلا نرمتب قلطل نا
 مالكا داكعزلادويمملا راما وه كام دارملا لاين ابلوالا
 ٠ اموال [ فاول دا نافوزلاب نيل ةعاذانعم
 تل ملاذاو هلو لن الوالا ن افرهاظ نير اوما عب قرفلاد
 "7 ١ ىو:نرذ سذاجاربال لولا اذا مكأ د ارم دفن لاب
 ١) ةشاثلوال ارقملاب رماح ,ورل | لوصح:ي رم و انه ةرهاظربع
 ١ ناكل روت لوصج لغم غاغلارؤعلاب نلوم وأ ذاثل ارزعل |
 | طوول هاركلا تانك: هوظن تو لوا ها طويسلا نر الع
 ١١ ول ناطؤاقو ديمشلارضلاورل ولا تقرب طيمأ راب
 ' ةاديهملاغاو لو !انزكذ امل هرم يطا كامل او ىوارطلا هريقل

 نفل العا كارم ىيب زاوجمرعوهور وكركا يكل وحر ل لخرم ل
 ٍآ ”رصلاو هلو ءؤماث ىرعوردملا وصي وشل | ةرياث اغاد لوالأ

 | شجر نادل |ةياغّملاط عض تيشن اوثجديمفلا
 "  ,هاواقح ةراثللا : وأ هالحال نكي مولو ءاوعب ازهىلاملا
 ا ”لو ردا نعنارسا ولو تبامىرشا دولا
 ١ لأ أنبا اعل دب ماطل اصمت ن اذ او ايعشالتنلقبب ال
 ١ م اهيالف إس اواو” موبؤملا نو بان ضل نا ف
 . ةتايدع ناب بجأ دول ف لمان يلوا ءاصصلا يب اوورس لوف
 | للرتمالا ل عال لوّممملا]بلرلا اعامججونم اد اكيازغعالا لد

 ل
 م

 ولا
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 ٠ هيلا نر نااملو هلون ةعونمىا لوا رلل تالطادلااعوجسلوو
 ملي يربط ايفل اداقعلا (اباذ ان ابرحلدتسااذا لوو

 مناف دائعلا ف املا اقنن | هص وق نعامرب وجات زموهو نزع ملام ظ

 الامل مجار نانريضلو ايبلابدرل ابرجورثو الاسنن ال امرع
 الاب بجا كري درلا اجا أب تجاو هلو نيدو

 ميصخو ابيل اواضل ا داقعل الواب نهض ملام ظنا ناذ كيف لوا
 اسم كوز أم نيب هدب يرام ةدزكي ناو هلو ظ

 ادعاعاز هلم ةز جال اورضملا لاق ضرافنلا دجو فيكر وحلا
 . لات ميز كال ام هاضيالا ىف كاملا مدلملا لاك ما نالخملا
 "مرا ةقرعنل ريم اذ اذ” ّمرلا كبت ةراجالا كال نز احا وجمال
 اناجالا امد مريم رياونل | خوالفالاموونابلا ة فقل لم

 هلالرلا لطب و | لؤي ب نحل لف دلوق باوملل ازه تنس الف ثرحلا

 )1 دالاصصخن ناكاذ | لم از اوم دانيبورديب و هرعالا كل

٠١ 

 هداجالاو لوهنل ا ةلزنمب هلانملا نال «يصااوهو ئالخإل:ز ويا
 زن اوونلا اعوذ طلاو وول اع اوعتمن هنانل الش
 ةدايلال وصنلا مرتع اسلازصفلا ف ها لعل ةلزنع هفانل نال
 قلن ازال الات عر وا ذامرك ل ضنا او! مامالا خلا
 حف ةمفلملا ماظع ع اذ يعل ناب ريحت اوكزازيلا نيا لاق
 ديب.ات هركدامو وزن ّصفنملا ماقام ذ [ظيفوسللا طاترإ

 نيغلاباهنمل عرمل لو نرابعماطوؤب ادع باوجال لاكش ال
 ارثبم اربراصتىرما نيرضحا ليلرلا نويل واد ونا ا كا
 جارح ا نكي هاف ملونر زعل | لص ابى: العا طل ازكو ها فلو



 | ئلازطمرزابلا ناكاذاوانياطحورؤيجلا لت نطل نجس .
 ' وا كلا زئون ص تهد لادن اب خعوبلا يعووا تخبل |طحم

 1 سوو ارباع التسارع ا يسن ان لو ظ

 + 1١ زير فلا نيصوو ,لوق ميم نارا امنا الايس فبكت
 "كار وار انروملا نكره ضصو ابداوملا نأ ىريعد لق كلا

 ١ قاما نونل قكلال لو 3 | زعبل طحتيفلبف لوقدسافلا

 5 نف هوصّريب نا محلا ةرابعل لوا و | هوضوت نأ هال نت '

 ١ اواو رلأ ناب لعامهاو نال ةررتلا عينت روكذل العجي ظ

  ىرادلؤمنلا ةؤاهربلا طبل ذو ةرخرلا ةلاقطغلو ةد زل ا نمرحأ واد اضل يبل اكان ركب اغلا
 ' نعمار أوازؤسلا جنا عمن حوا ذاو هبل باك برع

 ١" فصول دا ادورول أو تانوزوملاو دايك ءة دايزلاد ا لوا را نصو اىكقنلا ىف ةددزلا نال رفعل ا لص|بيضلن اذأد
2# 

 - طل والا وبل هركقام معوأو مدلول نايسيل عل رب أهزعالرعد
 . يلا ريص اهلا طيالو تاكل قط ئن لوا ها هكزكركلا ] طخ وللا برص 'موبل | طحاواكول )بهاد ا ملول تحك الوليد ال:
 - اعساك ]لاو ثلا مام م طرلأذ ملوث ناعت الطول صاا ورب
 يبل !ماكحا طوس يل أ | الطاب اهب قب ن ! اما نال وت

 ١" تلات لذ ئبب اوان |ىتشملا نم الب زم هناملا مدع
 17 يل قحرل ف كاملا دعب لوا ةزئاججيملا : ةدازلاو دلو

 ١ باذكلا ءام ماو لعن رح ءان لوم متر مب هم الا
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 لوا هاا رثابع؛ماشل ارم |قلا وبلا باوب اكد نم فال 6
 "رضاع هراشلارما امريلو ب اوبالا كت ءلجزمدس افلا هلا لانا
 ضوول نع ملوث ضرفل وكب" هشام ار وهام ناوالا ثل1نآل

 اوئاش احلا قانسلا نيرون لعل ريوضوملا "فص ا طورثلا ٠
 رب رو طر طوع الل ”ضواملا رحال قس لصنلا انهوبرلا
 لوالد كف مرغوررلا سما لاذ 'ويصملا هزهذ سلا فرعون و
 ابرلا وحد انعمو هسنح هيب ن وز وما وا حيككأ غابرل ا نسسنلا زك
 وف دكماك ةزوتسواز اجو اتاموإ تبان ورمل ن وش وهون
 الر رولاو ءرزل الع نكماملا ئباراق لوا اذهو مكاراق
 دهيلاررتلا نالناو الاي نكد يناير لسا
 داك ذا ىلا اوهبب ذاشلا نيمو ملوح ن زولاو ايكأد اواو
 ىارلو ىا لود ها نوزوملا 12و لوف طنملا ومس هاظلا

 ملوو ىرح نز و انز و ليلرب نزول | ثيحزم :لئاملابدارما ٠
 .نوكلل ؤلبحو ماو هريرتن لعمالعلا ايس الرل ليلرب
 طش دج واون ذا جاراهل ريض لوا اسلاك غطا اهل
 لواماااهنلا نعال اغال لحل لوبن |لياقلو هو
 انتل ىوتلاو ل انفلا انتنارطال سبل شيلا ذا مان حف
 رنع ايرلا رعرحصرلب اغا لوس ن الباقل 3 لو ةرباؤلا ميمعت
 اماعابجاو اطل طرة اعاو ن ااذا لوا اكل طش توف
 باجزا نكي د ىأوت «دركمال مارح جاوا [لّيذ لبرملا لعل وب
 ) | ماركا يععو هو هرئول ماروعام مرطب دال ن ب نع

 ثباثل اوعمورككاد ىف يلرب تي ام مارطلا ناف حرف لق
 رساؤل اب هوركأ هيل إب اقم كا كرإزلب الو رمول 7
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 ,وييلاز اولا اطتسنرلل املا ن أنَ دق لاي ن | ياقلو لو تسامت
 ١ للملا ناذ نيت لأ 5 |ينيطلوررؤل اب هريلعو تاموارلا 2
 قرصر رذل اوبعرلع ن اكن أو مل هن اشن |] ولت الأ بوجووه
 ١ هللا نيش اوت - اجوربب الذال جيالررولان |
 ١" نابرختنا لأ ها عنو لوقا كحأ عر ادي كب
 ١ ني ديسلابدملاو ندوب ىورحلا جييزوجبالف ستر ةلعأ ١ تدي ثياب ن ابجي لضفلا "مرح هقيقحيل ل | هَقيَمَك ثءاذلا

 ظ 0
 - طاجن انمنل مولا لادن اىلا !رنكتطنملا «! ول ازهر
 ْ اضن دج د الو
 7 اذا لوا و نعمانمم تال. وانل |لاحا فرطنو ئيناتلا وانا  ةلاصنأ ب اولل ذ ازوا ءا جو نم !ررلا ىلإ ةسنلاب فكرك
 نر امئام لعاطاتحا مرهم مجبل او مبا و مرحلا صراع
 ظ اىيزوارنب *يداشلاو لالريسالل قكي ارد لوصالا بانك
 - مالم ناذ لو منك ةظزم اوال اكوا دع عكدرب
 ظ .ناوعزلا نال ناثنل |اماو لو هريخاسللا "مرح اعتاد
 7 653 نزول ازرعم ةاذالتخأ ازهن وكرفي الف لو ها ئقت
 2 نزوااّرطا ناو نينزول| نيب ى ويعم ئوم قالتخا
 ١ ةايلتخا |زهنوكرظبال لود | لضنلا | لوشن( امرلع
 ١ يلام نزول نوم لارسال اون نا نلعب نزولا ديم
 برود هن ا مسارعر ئسو ىأنغو ممل لات :هاربلا
 | ماك اول ان اكن ىلذ لعوتلا نال ابا وضم ا نالحاع

 0 اددع م اررل ارض [مسسا لوا تلدَسرْفو اهيل اروطنملا نم 2 ظ

 ل

0 

 ك5



 هزهاعا نع نون باتت اهذ :فراعتل اوهام لع قول ينو
 لوااهداح فلاب ةضنلالسو لعد طعرلونل علا لاق نادرا
 ىلاعل لوب زمزخودمب ءاص نذوب اه ىدرطلا لافغاتث الا

 حاصل ومن نب رف املا نمدحاو ]ك2 باتكافرث |مداه

 مدر اذفل .ذ ىوونلل سم عرس خو ررن | طنجمتلاو ناضباقنيف
 لاق ىاحلا نمرملا لرب افك عرلص اور هش اور رماورعنل اورلا
 ب اوملا اولادؤمتل | ةياور ف نينرحلا نم هريعو عاطل طلغم
 ووالي لذ تناك اوانرك اكيبصم عزب طلبي ةفلامرلا
 كئاويوهو بابل ارهاب اواو لوا بوجول|اعلالد مرق دثد
 ثور وصول نان بيجا 4 ابموهو هل | بجيل وعسر وت لش
 زوئلو |هارخءالعموءاصئرو اعد هرمهاهورلوث "وصلا

 - امواصرحاصل مك[ الب اق ئضنل ااوهبإ عاد اترك 1

 يذاوتل ا نمدحاو اكو ىأ ءاواهو اه نيلي انتمزول رب تك
 اميل نوكين أ مزلب بستن ازه وصول! نا ها سحاصل لوب
 2 رملاواوللب لمتنا روز ما هواها ذ ااضيأ نامال ارنع
 .. هرنعامأ رلوت لماظؤمي لوف اوءلعلولرلا لوم لما رمشلاإ

 بشان وهرنعاطرسن اما ذا ونيجلان اذ ثحف لو كمل
 .دارم)س ناذ ئيبقتلارجون نإوالا وعسل ادجوب ل ذا كايا
 سابا :واؤتن | انف ٌسرحلا هلال د ثيحرم نيل طائش

 تحد لاتيال لوقا ركشملا«وهنزملا معزا لاقيالو مول هذع
 أمورخاف ظنلزن لزتشملا :ومكة دارا لشملا موعناذ

 0 ا ظ
 مودلء دا طصراوثدا ىرتإ الكرك سياج نان اجشال

8 



 ' قااوويشلاب ويشلاوولابربلاو ةضنل اب ةضفلاو بعهذلاب بعنلا
 طويلا بكا راو اه اع ترا باري لج الشم مملاب لل اوّل
 ىلا جادو لوا |هنايعاب نيسلننىلفلا عيبزوجو صلات
 ءلزف لاكب ىلاك الو ل |يولفلا الذ لوزلاما لوف نيلدبلا
 (لرب ىلا رصقوب/ ل وهل نأ ككل وأ | الطمالاااًنب اع] دّساو
 صاظلا لوا ه| !ملوالاو لو ريس قلاب لب لالرثمالا
 امد عز لو هد وفعلا جو زمالا ناف ملل لا خالدا
 ىف فرافتلا و ىاغلا ؤ لعاصوضسويل نزول |ن اذ انهاهلع

 ا لاك لانيلنئزوا اب ةراتوررئل ابن هر انوش ]وسلا ظ
 . لصد وسر زع ىور لو أ عوار ردو للكل اجاب ىلاكذ ال هلا
 ١" لاك, ةيلل اوهريبعول | لاذ ىل اجلب ىلاول | نع ىف, >.] سو لعمل
 مدن لكم مورحات اذ الاكا زج اوك نب رل | هلك قل اذلا بحاص
 ث لكون اسا ون كو ازحان هرم |و لوطا ىارعل ا الكأس
 (/ ىلا ئاو ]ّم|طخحلازجا نم اهتال تملا لاق تطلس|مامطل | ف

 لانك ملا لاذ اضيا لاخلا اهي ازجائمن ال اعو ازحا لقي ٠
 هنا )ايوا زجاب | 5 لوعب نا صاخلا ناكل ا اهيا زجأ ٠
 / هيلا انولاثما ءاضا ةميض األ ةراشا ازهملا لرع
 . 1و[ نحل غةاواسملاب عانتت ابرل | همرحن أب ببجاو رلو
 نونا هيدا وا اجا ةقّيرمل لود لوا 'همشلا
 ةاواسملاب اها ال الا مرح اذ ولون ئمت 5 اواسلا اد
 ' ةييشاضملا ويش مازلت اسنلا لا ةاواسملا مشب ىا
 - غائلا لاّعالا نيعب هالاقي ن زوو هل وفن اب بجاد
 . ةاواسملاب عانت مرا لاقي نأ زوكد ملوث راركلا ملم



لاب «اتت كام كي ناب لوا ريت ال ظ
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 دز ةناملا مان و از لك ياك زال
 اهالي اني ْ ما زمرأب ص ىدلاءاقا هلؤأ
 اهبل 0 اناللاع ال لووأد وضحملائالتخا| ناسنح

 ذا يزين 5 ظاوالجاونا ب وشرلاومطنحلا
 اذان نال ركزوا هولا مج نايل فاقنا ٠
 اعل دص الان ةلمحال زحاردج اه اكولهلاب تراص تلق ١

 فدل ”اعالوؤن وو اضرار بعْورنل اربع ازحالا

 رص ادرم ل وسبل اهم ئترل | ىقذ ةربرصاح حو نيئالتخلا
 لوقأ ن١ اراك رو ناكل زيرو اعرلاد روقان
 دنعاار| أ وسر ظاوا اذ أملا يزج] اهلل ىف مهلا ز دىا

 نزول لوو | «|نايزو معلا و ]كلن الازهو اويل
 امج اممعلانذوو هارت عن اهيماعح عزرا ألدلل

 روش# انين 1 نم صرلا ميسم نلمس جانبا ورلد
 ل 0 ذل الر ئروب هريسلار ارو 5
 ا كلانا .٠

 2 0 غدوإ د ازهوهلاهلا ةأنزوا فير
 اذا لو |ىاعرعتان ا املرحا يبطن | زه لواةااضا

 الادمي: لو قيال لوس لأ

 ا
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 راملو ناومرملا ماى أ لود يلع بال قالطازم كلوت دبعس لاقي ذا
 ١ كلخالاو ولكل نيبؤرزنلا لوا ة|ضالتخال | نودؤالحلاب داع
 | تكن نا | جوبال ىرلاو ركل بحول ىرل طولا با قس
 ١ فوقولا كياز يارب د | وتصل ن داقمل اراتعا ال عاغا امربوعت ن اف
  لياتلو اوف هنحتم نوكن ارم الو | مالا ئلطأ اوس ةاواسملا لع
 .جارلاريعلابد إلا لون ناتو لود| ه ايي اعاادعلوعب نأ
 7 لاشيو ماركملا رطب جملازعملا ازم لع عوام مالا ل
 | عام ن ازوبظل ل عر وصوم دا مخٍنيرتب اجو ار رقم قاضلا
 رالي لذ نالوإ وف لاكشالا مفردا ف سلال "قبمحرسملاروملا لع
 ١١ ناز جاجرل سمنت اقسو لو | ةداعن نوب امنأ
 افضل دب ماذا اهوازجا ازكوملا لاق دالبل اوك[ نزوب ل
 وصلا نانا بحيلوصال رك زج نت لانكوم اللد
 كليا ءازجال ارك ناذ ةمصلاب ل ربّي ملاذ | اممامم داع

  ئالتخال اهي الحا نوكهلذ اهلص| مداخل ال ازوّعنصل
 ] مارت درت ئني امال او هازال: اكمضلا لب اولصأ
 ' قالتخا وهب داهم إف داهيل ابحاصوعز اقل ا لوث | هد ارت
 ينال ئلتحاول ل اني وأ "يراه ئمذ وحام لو 0| لوصالا

 ”لئكلارعؤجرصالا باجاحدومؤملا باحبلعاذ ايي لو ١
 ظ مدد | شي ئينلتح نيسحاىلصأ د اهكأ هم دوصقم نرحتت
 ”نباورم دوم ماركا اذا ىلا 2 نب ر كس م تالت ادعي
 ١) >)طانتم فلا نيلي نوبل اننبل وز وجالف بلهتلا يل ذ لع
 ظ او سيان
 ١ اهون اواورلا ناب ىرب الب عال امل وال | هرحأ

١ 

04 
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 روملاب دارملان اك دال اداعإر وصل اموعا نع نغسم املا ركك نوكلا ٠

 ىلاملامدلعل لاق لّوأ :ربعد كولا نيابرالو ممل راقرامالا
 ىلولا طزكوانياابداهزبربلف نب هرسل الع ناكولن طوبلا هو ٠
 ملام هل سلف هاهو وش سكن الرمل ااعدزخاامدوب نأ ٠

 نيكردب ارد نم ىرتش | |وسرّوعلا -مجا] هزخأوأ اكذب د نم عي

 'امؤلا ويعم اه در لهن زنك لت اوس وعن دل طعام نالالوأ ٠
 داص احلا ن ال مالا نالكمل ام يسكن الرس دملاراول ءاازك

 هبب ىرجاك الوم نيبو ذيدابرلا كر بكد اذرنواربرح اك
 ناككذا هريعو )ولا نعبايرالبا اما هر اشاد دىزن | درنع ايد 1

 ناكاذ اهنا ءرلان انرحاعل ري بازكلا ةرككاموانب د لا اع
 بسكو(يل كلا كاز نيبعامالابصزم اعطوسلااهلعل يبد بلع
 قامورسلا نال هاف مجاز نو ذاملا حال كا عرزعن وبدلا ٠
 أعاد مزح حئلع مدع مى لوب أ سل رن الف هالول كمدرب ]

 را(بااوش :يكلا درع آب لاحت | عنتلا عدرا لبل ربان
 اذاني ابرلا وقاعد اههرجرصدنعو وبا لرتسا اعلا ىرب
 محولات لوا ابر امم رعف نإ م !هاَتلفان ورعرسملا ناك
 متِسحكمس ادوحو رهب نأوث ةر داصملا نم مزراب اق هرمنا !|زه
 لوا ايرلا فنى نجالاكراص رون اظن ةروصعإ لّوا ة|
 مم ااصر| فانل و مل لا :تاموطلل "ناك يشل اذا د حشا
 نعلانبالاق لوا برا راد :ىدوحما و لسملا نيب ابرال لسووبلع
 :اكلودنسال هريس ور مدلويعرسخا نه نازولاةلاث
 ىلا ايرال هلومبد اوما ن ارضك ان إسرن د وهو ماقوثوس
 ريق طوول 29 لارجالو ٌقوشالو ثفر الد ”لويلابرلا ع

 ظ
 ١

 ١

١ 0 
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 ظ ىلإ ود رورملا مملاب ةيعتل ا اوحمرول لل لوو «| ماع ظفلا 1

 21و دازب الابل |ططاتاللثم تاقلطلل تم لعب الان
 .رلالهال امور ولف علام عاب رل صولا نم دارملا ل بانك اع

 هون نوب قوس بأي لعا مداد )مايل ررؤل | ضر|وب الروطحم ٠
 | سيلرالءلو اولا حولا اون ىلعل ديامركذ !ذارلملا لوغا | يمن نأ نلوم |لككبالو داوم يلع لّوأ انه ةيجلاب دارل ١ نال هاو حاصلل ايلا لاول نحاكب ادد اوكرض ىا لوف ظ

 د ملت هل وضوما نما مزأول عيبا لوما مرو سالو ١
 ةالالصأ هاون لعل لا ظفلل| مخ دب اف كو لوا اعبي
 مروا مازحا كل ووحو هانرك د امر كرب لا لون امس لوتلا 2
 ١ انركاعإ نع |مجاروهءاووو؟لظلا رحم الو لوو ىلا اان

 " اىاطر | صملا .هاكزتمم لّوا ه١ يملا سيقلف هيبلااماو وت ٠
 . هيلا ؤاراخي : هدد كيال ةراجال اذ «افنن ال كان الل دّرع
 5 رنا قفنلا ال اعندارا نا اضاو و ورش ماظن اطبال حرم
 هلما |يكيكقل سببل م دارا ناو هيي الو اى طيف اهكيلقا سبل
  كالاوربملاب ءانتنال اواضاا ةمفنلاو يمل | يلتلو عاب سن
 . كاوتنالاو انا روزنلا دارب ن اب هفربو دورك اس لع نكي :غحسلا
  ةمننلا]] الاهل ةرمفس بأ هريغ نم هلا ناذإ م انلن لاح 2
 كيلو غرنعلا جو لأ هاريصلادجوو ملون لاحم غنعب لأ
 ل ا ياطير عفش
 ١ عجيل اكس اذا, اب ليسلاو برش | كحد اي |هيزشبال
 0 ا
 كيش اع<يملا نازكساب اهلا م: اردلا جءارسو,ياهتلا زل

 بسكال ظ



 ولة ح تلا, باب اع ىريشملا صرب مامي

 )و

 هوقو بجو كو هيابل عيب و فير ىرجورلارقملا اضل بجو
 صال نارا يوانئل فو لذ فالس نابل باغ وون احلا اع
 طر هراّيعا بجونامم ةرئحرلا هو ماعم 'ئءالاةوؤشنال سا ءاودلا
 2: اجا اعواسل ارثعلا ذو بجو هسبما ناد | ناد ئامتالا
 ىلوقنلا نا لعا مداوي اورلماظو هضتن جويالو وسلا
 ,ن |ريصااداضتلا يش يوئخسلازهضاذ اللاوو انس وم هيلا
 فام يان '
 اما | مهلك رن اها عياب لع ىريشلا صون ن الد ضشامد هوا
 الر اخلاو ا 7 00000 عديل

 ىدااذا اما لوو تحملوا بره نو صلوا لوق| دق

| 
ْ 

 مجرب | طسول ىانعف
 لم الن ضن لع لدموتلا محزم ها نشر | لاقداهأوت مام للَع ظ
 ةلدسسلا زاماو ءاججا اذ ئعرلاذاما ملجتا وهن لاني نازوكذاث ٠

 لا لاذ نازؤسالل سب الرماظلا نك ا
 قلو صرااو هبل ءىاام فولو لو (

 مرت يمنع ىلا لاقي زلالعدائاللزستل ليوا يصدلا
 ناوتالا © نمي اياب نيبهتل ن ورب لصاحر لزم نيعنلا ٠
 لقا د نيتسلا ن وكيببتلا ىلا يحال زممتل لمد تالاف ٠

 صاّصو ملا لاك عرب ماذا رطل طرطومنت الو ةرخ عدااذالّوأ اهنام زيدان | نكي ملهوف 2ردلا ةمرحو لوا طب تيل ىرعرلاو
عدب ن | طبوأت ءا ني وكىوغرل ىلا هجارل ريض اوبكدت لوفأ كر

 .. ارم 
 ليشول رطل اييعاب دا احدال |. مات غو هش وما رداصملا ةدرط
 نكيالذ ثلاثا ءاماورلو ملط تقوموا لو | نيمودا ع
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 ساو ةرم 0000 الواكد
 0 اال ناجل تلحو مملالاق لحل ّهاثىرلا

 ظ ليما ءب لصف ]ءاماد افلا بد ابان شاباسواضبا

 ظ ١ .ةلالو نط قزم رو كال ذوو, اضو

 ] 1 لور وصي ا نام اوم ليكمل نال لو ةكيذ ةايحزلا
 ١ انما اقإلا + جابك الام اب ىبل اطيل رمد
 ش طربا ديت ”ناضا ست ني ياض | ناكأذا

 ظ 1 داتسلاب قرعلا لهانالذ نإ ب لع وحرصا هانعم ذا
 ظ املا هلا هيب نب نودامل وبس املعإتملا طعمتلاوهملوللا
 5 بكا ذا لوأ» اهيل انكورب هت اللوم |ب اواو دإ او كوصلا

 ١ مايل مل «لاداض ىاجدن ال ئسسام ورم اتش ىزل ان !

 ظ 3 عفط نجد لول ذا ساطع ةرذلاو

 ظ دول ايكو ناوراهاظؤ رقما عبال ثح امال ئنداعاذا
 ا انفو رتل ةررقل هلا نجد لطب هوانا يدج
 اذهنا ال ىزل نلاخم انهورؤت ان لحنا مدهأو روملا تند
 . لضالان ال رشلورمو صل ل اةرهاوهو «اور ا ماظاعاتم

 ظ ةَصرااوعّوتلا لن ل راو دج اما ماظلاو لوا هداف

 ظ .لوا هام ناوجنال ذهلو ىلو هالك الواوا ليلع لو 5

 ١ قام تمل اب لا لأ ثرحلاب لمت نحبارلل نالت هلع
 ا لاه بعل أد انن زرعوهورذانل )ماعلا

 1 انهو هول “اتلف ةزالن انجل ركلأ مع هريغد رئانلا

 تع فقوااو ملا 0 !لوالا

 م لف هاوار ساو اوني



 ف

 وم بومنرلاو سصاذلا لام ول هذال ن اغلا ىد | لاقاغا لو نييلا ىو| ءابازإ صاغلا نالوالا ملون لكلا محرم صغل | وا لوثر بصغلا و لا كو قلب لت أيل بحاص مالك
 , هس !(43)طب هوعوم عاب مروج ثرر او وأ هيببإ كالا نت
 كارلا مامالا ىواتش اك لطب أد وْ وملا طعارط شب اشلا كلا نال

 املا ضف أد صولا روب نوكأ رزللاو لود هرنعررع بابا
 .. هثلدوجولاروب ن وكام نال لن يو مل مينف عراشل ]ظن مفدا ف ٠ تور 1 أد وحورول ىا هلؤس دوجإل اروي :باهرلا حاضوئاكلأ
 . قرا نعال ثيحرورلغلا نم لاوسل ا جون نان ثجؤد لوألا
 قو ثرانل الجل كارجأ روق مرعل لوثىلا ضن اذا اهبسال رحا اع
 طواونلاذ ناستسالا ين طاعرفقو ذؤيب لامن اوندحا زكا ٠
 ىدواوالا اما ورمل ارب وعلا نا كر نارك ضفولالوأ ٠

 قانعالا نت نفو ظناوبعروم |ىلا .اًتجيوفوملا موزا يح
 بواازوو لو خانت اناوهاب اقل اله أ قاتعال انالكلفدلوت
 ئحوي ل ل هلا كرش ذا هو اطفلدفب ان اكن اددس وا ليثا
 لوفاق لذ ةاننالارؤل لوم مات ني لوو |زحأ | زم ل
 هنم بوما نا ارلالا ب اك اوجرم 4. اشلا ن اذ يروم
 اهيل دوؤفملا ب وصعملا تخانتوا عوببلا نم امس ن احا ذأ
 كرب 1 ةاتنالا ىلاذ لو | دون امل دتمنب لولد صاخدز اجأ
 وم !كن ارحل بجو ىلا ىطول ب اب ]واذ >فن غاقنالا 1 حو منح ورا ذ نككو رئعصل ا ماجا ة "ليسا هره بت د .؛ر أحوال نوككو راوصل | هاج 1 ”ليسملا ههه دجحلا
 زل انو يام لوق ىر وزنفل اواارمح مدي رب لاذ لفل ملكتي



 الو يبس أى 7

 ٠ م9 | مويالورلوتل باوصلْؤا ىددع:ل|هانسن | زملاو .

 . نابع اجداوتملا امو مل ذ انت لاوع]باقلا لوم ارظ
 . كات نادابز دز انحلا ذر وكرم باوللازه لّوا ةاكزشملا
 ' هاو ةاضشاتلان |اًشامو ل واوحنع د اجيواووءناخ
 ١ لوا جو نود د ترهاظلا ثيحزم ى| لوو! جوزماضئانم

 . لادا غزحاوع رات سل !باإب لسا هدداو سما ثيحن ىا
 7 ىكوئللا ئمملا مب اجاب )جاع نع زخا دار ن از وكل وب
 ١ علاوعإ راو لل دب تبني ن | ل/نيمقنل |مرعوهز صال ذا
 ىلسلا ناب درو روت اهيل ابحاصوه ال | ليا ىووللا

 . الط رتسال ذا دار|ن ا! و امنا اوهدرلا حاصلا
 | ادعال لوانت فن جس النا دارا ن او كازكس يل ن اصاطن
 ببسلل ءاوانن عارحا ذاب الذ !هريلبي الو فن بس 1ىلذ
 . موجراتعاهلا تحاحالنؤميال اكمريؤب لوانت قن ءزون ناد
 ظ لالرتسالا ن اكو اضياو ان احب نا هدوحو هماظنللا

 ' قدا وزعم ضر ىابعاللا زعوو ز ام لال رسال جوارك
 ١ صولا ب وحو ناؤ لوز اولا ضم وهو لوثر دام لكرحا
 لوا لدرفلبلدلا نا ب اوجباف ءلو اهاظد ارم وهازه اع
 نوال مل ذ د اهاظو لسا وب طمإشن نيرزملا يرحل اي اد
 "ناصف الن باوطاو و يركاتبالا دهشش ال و د اوطار وبال
 تنم ناك الال| اهم ,اورطي ال هله از لوا ثا تركذام
 ' مالمالا سرب هممت الالام لّومأ ها برال راو
 ٠ مزم اهيأ امل نعد وضل مالا ن اكق اعريغ د لاما و رلل ئ
 , ياسا و3 لاعب ن الى رم لوو | عاستصلا مالك #لاقيال راو

 ا 31 رهو



 نائضلاو ماشا اغ ىلإ )ب لوف 5| ماض | ةّمسحلا مشنل اذه
 ل ود 020001 ا 1 نارا 1

 طم اب !الننعلا ونود )د امد]حلاريعاوحوم نو
 وهام اعنا ا ديمملا اعاص لحنا نو ددؤملا عاف
 اناذ ئيح غهكوب امىلا ةدانإ لبا ىركذل امل لن ضاشلا بهم
 ىع لو نال لون سما اعاصن ىاطس لاقيال ىلا ماونل بوو

 دما اعولطملا زجدجول ئيلرل ]هل ااضياو لو ها ملسلا
 نو يسار ىاوج هزحامل ارتحر ونال داو صل )صاوهام لع
 الءالو لولا مىلتلا بجومارؤما نال امم ] لعن لاتبالدلول
 اهرحا جبال ذ!عرللرحاوزدلد موج نا ىرتعماظلاو لو أمعأنب
 لوقا لها لوا السل اروع وعول تارا ءاوقرندتلن زحل ل

 ملا !اف زا تاز اس ارعر ةفينحوا | لاك عب ها مر'”مصخالو
 ماليا انهل وا ذل سا ىزلا ناحما ةمويد قلاش
 انرك| نيرو را قلم انه ”تاثلا دليم لدش ة.”فينحم | هركذال

 ءاراشلاملكؤ.ةأربالنالو هاون أ لعل ع فحيال مالك ةراولا ]ف
 هني طل اراينحر | لوي ل جإب طجاعزخللسل | ن اف وو اعئوطتس
 لوا العوم قيل اوول هلا داقنال نما هام موك ويلا ماع
 ردها نا ايه رحأ لوو ماه نعال مشن ىضتلا نما امن وكن!

.. 

١ 



 0 ١ ناارثوكو لوو ءورلار ابحر تال ازكو لاق تحل وهام هو

 ١ زوال لو ثكد لوا:هتن ىلا باضم ل لفرلا لام ا ماد لا دوم
 ' ةولصلا هليل لو للا صطشج ال ئّسل اد لاما عار غ فرعنا

 1 لواؤيشلا نعواتبلا:لاجؤج كلام عار وا قلس )/ زخات مالسلاو

 "واي ملاظان سل ارع هاذ لكس إلا م ىلا ظان اقبل هلاعيل ب
 ١ ااة/اوعو لووأ جونو د جوؤب هيوهامز ون امرء اروا

 ١ 1 ا
 لوما ها ووو قر طبعد !وتءاوتبالا ىلا وجار طالويغل وا

 ١ 0 ا
 عشا نموت لامع ىلع عجيل ل ما هاركي زل اوهواصاخت
 يملاوئيحم ا داّبعاب نوذ دو ارا ظركملا وع صح اكن او هلوفل
 نال لسلا ص هر اغلا ف تنهنم سل برر ن ال ىإ ب ىحتسإك
 ,ادعامت لوبا هارحا دروع اعاوتشت | امل |هراذ ءاوهىلا يلا
 دلو هبقمملا جب اوي اضل املا سأر تنعتل ضوتتلا نوري |
  ةايرئرفاملا طارتشا لعاذا حس لّوا اب در ناك اد هلوث
 . كلادلابب نأ بوصالاذ لوما ه١ ةروضلاركي مون للا
 ظ يم ك3 اهنخسالاو لاوس باطل سلا ةركتس ةروص
 مازثل ارزمل | اعماروال |ن اذاشل أواه نا ٌدحول ىا لوا
 نسياو سم والا تصاب ضب وا دنقمل طيات ما طب[ش
 هاون كسرت اثل اد اجد نم ]ب رومل | طياز نم ]جالا
 افلا للاب لوالاىكعويل زا نه لوا ه] اوسكعن | |عرحأ
 | لوفارابلل امم دحا لمكتب لوو !ءاتف اطيل !اذتن ال ذاثلا
 ' اهاّساذا ابا ىربالا ماو سامح ةنشححا نع أور ةلك

0 5 / 
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 هربا مال قّيئيدحاواك كال ويب ناديشلا مم لوفلوا ٠
 لوو ه6 صائا لة نانا م]ءانفانررئامالامرازطسو الذ ورب ملاك ايزشم ةباصلا لمجن ا كمال م نحارب قيد

 هنأ غاشلا نعد ملف اوحوم هر اد عالامب روك اوه لاراشما
 ةالرافوهورطس ادىب هرك لوما انركذ اهلفناصل | اهأ ور ابا ظ
 رعاظ)ب لود« ني اشم زج داتخا ءلوقدا هرب مالتي ١

 رعاذا) ظنوا اماخاوزس ةاذانمال انا )لاتنعا نعاباورلا ٠
 يذللا ردا لعام ارظل اذه لامز اكسال لدا هاجلا
 لاملا مار زيت لوا عب اجار يتمم ودان ىرجتال ذاق
 لش طنا بريرب لوف يودلا د ايحز أوج مرحو فصول استتتسساو ٠

 لوا تحسبا تسال | مياس وه ف ىبعمجأ عريع مما ناوضر باصتلا
 ءانعإ/ بورا ئم-ةداسلا ةييصتلا سار ف رذلس اال كلا ةصاظ ا

 نمت ناشلا نال شل ارش خائن ال لاقل خب هدازملاو
 لعادداو ىاثن ال | لوونم لوو «راشلالوفن يريح تاو ىلا
 كر نون ازوجو لوا :!اذاطلاتلا لرد ماو فرس باك
 لوما برج ولم ملوتل و نيب اجوزءاحؤااتل | لّرمل قتلا
 هدا لوسر رعف ,أ ف قاقحلاب :ىحملا اوان اعيجانلا نوكينأ ذ وج
 لاح اككازوف سولو لوا ١ ارد نيعبر |ب سو ءاعسالص
 ةلالارتسانعب اوللذ لوبا :1 لاقي ناز يولد هوعالف

 ةلطا لاب نادل لأ | نوكال :ةيتحلاب نغلادرلوو كورما ٌبدحلا
 ١ اكل عريد ا طصمل زهد لا "يرؤو در وصا|ر وصم دوك نايل

١ 

 ف 4ذ طرد ملوق اون,« اعبب ميرو قبلا رعر غانا ن



 ع ع د يح --

 أ وةاضيا بصفلا باك ُبرحلازه ىتو لوا ا دعا ضرع

 | لوول لوهم لوزا مرم نه اور اعجب اعد ولو كو هذ اواعنتال
 . هع رو عإوبل ا لوعم لوا لاملازص| اعانب ملوي ذعدس | ىضررع
 | مقزلااذهم ءلو كالا ب ايدعبرصن ف لقا لاما لصا اعاتب
 ” ًانمعبلان اذ انلاو مأوت طوأ ىلا ةراشالا ن اه اظلا لوا
 0 لقا هأسات مولا ذاثلانعو مل ملم ان لّوا ةارومزسوبع

 | لون ىصلا ب اك اوملا,لعا ساو للا يبفت ىلاوجرب اذه
 بلبن ابوهم ىرلا لوا لس ا نعرمحات لعل ديام م زيت لشد
 ' ماون ءاضبا همس ىذ نك خيال اء وبلا ب اًضنعريداثلا

 الف لوب ن اربظألا لوو | اعورثم نوكالذ الص | ةري اذن نايات
 ا 0 ترم
 - ]ةناو هوي نساو هسارثل | تقو هاو ةوسافلا ءوسل لَو

 ١ انياب 0 لصاب د
 ' رئالالج ضباقنل ا ءاعالا اعط ورش ذ لوو قداصل |زماتلاب
 . كفئالل وال اطل اولد !بجاتالور ابنحم من وكل ناو ايدن
 . الص !داضإم وك ثيجدوصلا طورعد !ملاذا ثلاثل نع
 لماقرا هلا لوزن ضب اننل | هفوو طزس | خايجات ف ناملذ اذ
 | ابرلا ءوزل ناب حلو امرلا قف الئاتيتخكما لاف
 | ةددةرتخحا طجول ن اكاوم د محلا لو (رس ء نبرل لأ سلا نم
 ١) قاقتالاوعإّملا باص لا | بوصنمو هاي لون محار
 ١( هارفؤملا بكتاوالل اَنِِمَح هلت اعاذطعن وكن اريظالاو
 ' لواداة بل ةئصملاب برزعلا بز مرلب دي زؤنلل | ازعل مف لَم ناذ

 "هج هس
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 ااك(ّو وعن هب دا لمة يش ةوصع بورطم هياذاذ وت قايل ٠
 لرب هيب ذاد ل وأ 51 يحتل | مدع عج انغ قل وكول ارا
 ةمحأرملانرعب ماملا جونو مهلهل ويضحك بسلا همس مدل تفل
 اننيب هقاولا نالئلب ىلمتما ريمقنل انمابرلا باب ف قيسامول
 ,لو ىجارن ثوررلا لاومالا طيضصَتلا طارش مرع ةعفاشلا نيبو
 ىّسلا ن ورب ىإ لوبا ةيش ب مزعل زن اوجل مدع ن ,ببجا
 .انرلاب ابو نلسام اعؤيمن انبع هانم وا لوما ريبارب لوهنرأول
 تلا مارينا ثيكف داكوتا ب لكتب ال وعما ئيبعتلاو ٠
 هضم ذ |زيملا نت وبال نق ناذ عيصم اوالحوشمل اب مش

 مجري اوف )مانإف يبن هزصزم اجزعيفالب هيب داوج مدت
 حن |اربال ام ماوه جيب لب لود فرصلا لطب مل لوقا
 ناو وتلا طبول نأ لوي نم ئالخج مأوث ناك نود
 طرمن اب بجا امو موثرعاط ءاوحو تكي . | قب تلا طر
 ملولو> ومس ارو ب هرثحوارتبم ببجا امو 1م لوداز اول
 هلزلاو لوا هازاوطلانهلو اود هارت نس كرب امض
 ]1 لاول اماوريعل انت ايلا ضعتمل | وشب ن از اوجدات
 يان ىؤيزم لوو نال هصريؤلا لام لعديلا تامثأ باجيا نم
 او تساذ داك ل ؤالا نا ىلإ هجار اكو لوق 0ذ هندبال
 ليجاّلا ىا اعتب وو اهفكم روك ى | يتسم ا وتلا ماوهو لكلا ٠ مرول تبا وازجس | واود لود تياذأ رس حملا ضصفلا| غاثلا
 ءارحابرلاذاءلوف ةيبنلاب بجاو يقل ذأ لودا ىلا ساحر ٠
 هسسم نيعلا باب .زلا لوصن انككو تملا لاق ةيبشلا ني لوثأ



 |. اهيبمزوكربسسي الف ةز ولاد زوبر رتب ةروزعلاب تمام لوقا

 ا -_--ج22- 2 |

 ١ ىتابيد ةرثعلاوهو اندملال ب نوكئطا اذا دان لوا ه١

 ١ بوجو اعل ارلأ ثيرفل ظفل ن اذاه ةاه ا لعرب لصدام

 "2 ةيبووس ام مة ريو و وخال اكبؤنلا *لباقم غل ءجاذ | امم
 | نىلهيا ةوتعلا طش ثيح الضام اهيدعوشلا| هيل اغلا ماردلا
 7 كواشل اذعاذا وون هيماهلب اد لوم ابد تناكأذ | أون
 /  مىكرزرلانالصانزو ملاذ انأف ذكرم لوا هان احن زولا
 ' والف لللو ثيل لكس : هوغو هراثلا ب 2ص اكذ وج اب
 " نكنعلاةناو لو مباحة طانلن نزولا" قمعز اوكل ولهتنل
 ٠ كفاعإبارلاو لوقذج م لوا هجران ال وفول تسلا
 ١ هرعايفقاب |انركذ ام لود وزملا قاطبال لوتا هاء وثولا
 2 اص رسل ذ اماظوع تل اثنا غلذ لو 5 !مياقملا
 ' ثحت لوو | ةادشملا |ًكّولطب طن الف ءاوق لم انيلف لما
 | رصودامؤمل لو ل تان كوم نتا
  ريوعو لو هنلاب هللا :لباميهلا لون أ داري لذ ىوفلا| هنلا
 ” اناا اعوهد لون كحد لو ا ةاةمرقتلا ليلا َىَمَج
 ' قاس نانا مانقإلورقعلا لا غيض | اموتبعان ألزم ا
 ' الذؤحالوؤاس ف ماقلا ب ضو ارعان اون داقمد
 - ىايرلا نعاز امحازحالا نعم طوشيو ولون :ئ الكل |) مج جو
 ١ رمل ئلطا نإ ملوابرلا ىلا ق3 رلؤسراش ا لجأ ا ذو

١ 

 : 00 |نافرزملل انراقم ىريشلا بهذ
 ١ لوهلن اىلوالا لوثاريب اري لسد لع الص اوعن لو أرب اذ انه

 طعطعو'ضنلاب يهال ا هيب يللا ف ئيضومل ارق
 ئ ١ ملاواو رام



 او صوريزت امن اك لون زيملابلقنل ريت نم ن وكي !الاذه
 هان لاب: احا ناف لدا ةصاقنلا وقت ني دل ىلا ةفاضالاة وأ
 نيدلا نيعب ال نيدلاىلإ:ةاضالا غن | [عاذةروصلا هر هابل .

 هل اكول بانك جئاكرزمل |ؤطبن ال نيدال ن | وداضن | ذ ااذملو
 يلوا هيناماعصلا لاق امايلفاوسؤالطالادديبقنل | ناكل

 بولا لوو ذوو اذاويل يد ؤكم لوقا ةراشا خاقتالا لاف .
 ليصفلا ال ردو ٌقالطال | له أ 5 !ولال د فوماد ضاق اعلربت |

 لونا جول اذه ىوقنو هايف لالرتسال | ”يصاؤكبلا انكم ضوم ظ
 رزع َنَمَع اناكلهسالا ن اللوشازعو موو كتالاجوىا ٠
 افخنعواخال ةراشالا جولووأغ هناهيلا يَوْم مدع ٠
 ةضفلانم بومالا-[اهيساىا2ا كلها ن الاد

 داككا ناب لومن | رب ل بار ل واع مهتم لوف زيصلاو
 لون لوليد )ما نافل وف اع 03 يسب ئيككد افلا بجو
 لاتلامدبالو لوا زكتءاوقملا نفل فص ايلوانيرقملا نأ
 زميل ا: سل امني ثيحطرلا هاف اوريرصمل | نيب قزفلا#
 غال ماعلا ؛لوصولا دوحوم اهدلكن | همؤاثل !ن وذ لوالا

 نال موق ةراعتس ا نال لاس ن.|صاظلا لأ ةراعاتال مما لاك ٠
 ضاوتسال للريعل | باجر | كرتعمل والاد لو | ىلثما طازفتس اى
 كواذلازمازفشس | ىلاوابرلا ب امل يت قسم لع ةراعإ اذ انلطم
 حمض أبا ذم ةراعا روق لّو ا ضفةيراعأن | كدراعإ وأو

 ىرعو لوا مالا ضاتتسا بحيم و رلوث حراعل اا ازه
 ةراعأ طاعتسال | نال هريرّمت لوال اكل نايق عملا هرككامن |

 قيلادراهرجوم ا زك ةراعازك نيعو كاب الامي فتن كيال



 للا نعد انعا ىرعصلا يدل اذ مرج مل كاف نم
 ٠ ملاذ طاير اوس م دام حي الذ ةرالا «رذاماماو
 7 |/لضب سلا صوب غو كاكا لاق لوم |رظن هسدارمحر دن لوقد
 ١ ىلإ ينل ان طّوبلا تن ابفن وكر |رعاظل اون | نينا
 - بوب لود زمؤتسمل ابرضوحو ,لوق هارحر ةفينحك ا لون
 1 فطوصد اولا لاهي ن ا دوكتفونس ف قيرتشسملاب صوتنا مول مشل
 ١ قتلا مول الم نيف ناكيبحامب قتال اناره در داقلا زاجناع
 لربو | مرد ضن ”دصو ولف لوم ملوك سواف جرد فصنب لوثا
 ٠ دازاذأو لوءودسلا تصنوعو ملكو لوا سولف طارّولوأ مول

 ٠ ايعصنلو اربعاء نه عن لاول اكرلو دعي اورا اماظ ذلوقا

 2 نو ايلا زم ازيتسا نال وق ةراقس ازال لوق ارمتأنم اند
 7 لعهراعلا اذ نلطم دا وتسال ا لاريبعلا ءاجرأ ىر ع والاو
 ١ نااكةراعإ لوف ىولتلا ضاصتس اىلاوابرل ب ايست وسام
 اولا ف نحل اان هز صفناوتب اسي ةراعا لوف لوو طم نر اع
 7 ملا كاع ا ىرزعو لوقا 6 )ذا ضاوتسا بجرم و ماو
 ١ كانشنلا وكمال ةراعاوعريمسالا نإل هويرقت ل والا لكشل ا سابق
 - انمف نيم نيملاد راهيجوم كرك ةراعاك عال اب ل
 1١ ثصنب ىديأد ادع كررضلا رمل ا ازعي هرعب من الك ادك
 ٠ لائؤع اظفلوبركتزيل نم ان د ازوصب ئعب اررعنل) اذه
 ١ زوج اولا نارا لون ىولق كرد نضانطعا لاولو صل
 ١ قلو باور اعزوجو ىتزن |بضملا ”قصصنلاو جردل صول
 1101 ب اكوا داو اولل طعرللو فيعنلا نص نون أرإل

 7 لانكا
 اا

 أ ا



 ذا. لا أ

 ب اكرم الازكا ةزطاقلا ناب غطوسمو ىنجلامامالا لاق لاول

 اياب )2 سف لاذكلا ب اك غضاتل ىلا ضاقلا تكول لفك
 ريطب دك اره اول امتلزنع ارب مل زضوب ل هاورماب لوك ارياتكفا
 6:ئاماخن العزكي هرفاوؤب لاع دعت كو تالا ذهوهرمأ
 ىو ع |هرم اريئب سف انكأ ذا لإ نم هرابشاب مزتلا نال

 هندي صطل ن اذ سم يكد اعانبلا نا ب لزثا ةلافكلاذ اومدعاع ٠
 لواةاءعاذ | زك روق اننارم اكرم )ليل املابرل كلازيكلا لعومابتلا
 العا لوما ن دبل نعاومربمب الدال صكاز اق لمات نطعت ضن
 نافل لاف سل ىلإ كنت ىلع راوية عرعقنلا هربالفارعالو يت
 ةبلاطاذ هر اضحارمزل هنيعب نوف مب لومككا عاش لاؤكلا طش
 نوكب نازوجئتذ غاوي جولان يذل | ةاكولجال لوا تقول ن9
 لعو لوا لفكا لونا تنتلبال ممب لاقوءكوق <ناتلا بابنه

 نالدك ذي لوا ناموعوملا ضاعن لو انه لع مويلا هاضقلا ٠١
 رظنرو ملون ضراونالذ نا وصتسالا (جرنيككا ناك ةيزوكع اظلا
 هي لوط ريعلان | خامات زو لوا | ؟يئبلا اذتنا نم مزلب الذال
 ىلاوز ال صاصفلا ةو ملوي ةياهثلا غرك انك راد ام ىلا هجاررظن
 "بانل وصلا لاف نزولا قحفر طرا و لعؤرطرم لو دبع انه
 هللا لاق يجصطرالاب دزنل قله لوا ةانزنلا كيو ميلا

 بهادالذ طك ماررلا هر ره ؤرضن |ن الس انالف تلكذ الاقاذا
 كور هاوار لكنا زها ل نوم اه قرض ن الع
 انلوعشو لافوذاتنالاوه طفلا بحاص) نا انوفوم ركل اذه
 . نس اهيشنل اب ىررلال اهئال و وصل رباس ئالكمل | ار ظن مفر #
 .افالالكا فلا قتلوا لوقزلملا تئيطيكزلقلا ازوءزمان ]وأ

 ثا



 .مكالاق مازقسالا:يبطاعزجلتلا بدالل نوي نااعقلقلا
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 ١ انئاو 65!ك اللواررلا كا, لو توثلا الررظالالواىدلا
 | وكلما زك بان نأكا ةاكفاذتسالل ىنيلل هطو ناكوأ نا
 'كايعإ/ ناب هريعو اياصولا ف وجر ذو زك هرصل ام وريم
 | .عرلا وشهي اول رعم رد رك ذهل جاحالذ لص لا ثم الوصومل
 ١ راو كا اوعزنازلا لوا ,مالكز ونهو د لمايلظؤلا مالا - وكن ل واردل اوبكب ةلماكلا ”ضارعاذ اخرا النمل
 ١ تواعلربالةن اريح ثنا لما 21 انه يملا :زهدردأ نا
 . نمد نايب نمل وهو ىسنلاب«دازكلا لن اصاش ا ءاهد ارنا
 قرزمملان طز او بازل ل ةزب اهيششنلااب نما نكاد ]لأن لهاظلا
 , بجروت كرد كما لاق نيعرمالاو كاز «لازكلا لا نع
 ' هزل لا رجار لع ةرعلا ذانالا ل اق لو | ايه لعرفعلا بجوم
 - دئملا لغرض |رعاظلاو من | ننضرلاو :لاؤكلاىلا جاد امد
 فعل ممل م جل/ 1 لبد ماد 4, رحلاب نهرل اول نككل |معريزعن
 ٍ ف مازل ا نورا ملّود ذائئالاوصلباقلا لون ىوسمشلو
 .,اةرل لاق طاناس اينانلؤس هفدبو ش يب لودا ها ىوملان ل . لقو لوو حف لود ا مذ صامل و لوو لسان لوو| بطلا هل
 يوصل لاق هب قلع وجال وكارضمل مالم فطن اك | وصد . نكد ىرلالصالا نيو ىا لدا ءانركد اه ئيوم ف طم ويلا ركذ

 هركداءاحاضلا لاذكل مهاالو ل |طرتلادرم ئلمتلاوعبالن

 - انك نيملاوارعلا مح ال | وكل و دارم ا وا لبجاتل امج

 ١ طلاب ئليملاب دزر| لوا طلاب ابيت عصام لانك ذا
 8 ١ ليجتل 1

 أ :
 ا 3 دي : ل 1



 ٠ ذا اكل ماء لودكلا ةلاجتل مان فرات جاب ىااز الجانلا |
 أدوعولاوهازحو هلود ىكعوإ لييكلاف هتلقو | ثنا هتصع نعال
 ل انكلا نامل ا وتاف ىلاطل اه اعس ةلاذكا نوكلا ةراشالا لول

 ٠ ىلا -انكا اضاع اًسنسل اىلا يملا ”فاضاو دحف اكلت
 نار وجو نلت اوه وان لور ريش ىلا ةلقتل ظ

 لات هاركالا ينط اعمله اشل اهب ادام يلق ايطولعافلاقب
 ٠ |ذاامذالولطرلالاق لما ها ةلالد الورؤل العداتاهنأل ملا
 ٠ ركافالثم نلابهسقن ناب سفن طعن الذال ضنالذلعم/لاق
 ٠ نارازولاوانا تس بولطلا هرفا ام مزلب تيحمرفاامزفكلا:
 | طرشي لع را سا لفككرن | ناسكمالا جوانيب امل قن هزلبال

 نإ

- 
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 ا زنكي ب انك هايم ناك ط كاب ىار امن لع ب وجول| ١
 يصيالذا وذم ناكريلعام ب ولطلاو | باطلا وجا اذاذ لاك ف لع
 . كيما هرماب دق هذال صل لاق *جذوىتناةنيلا يقل ماه

 اهو ارنوب مم وهاعصالام د املا ن ال لوو | دويرعملا هرعا دال
 دملالعيجر مل بعم وك لولون اذ ]مان ف لوما نركىبيإ رك

 نال لوا 5| ضف الو ملوتل باوحد|ملا نال او ٌموتعامدعل ٠
 نانا ذا اعالوواونلناوج وامل نيرلا وه نرلابدادلا
 يطعني دال هناف يم لوما انكأ اعباطلل لاملا بجتاكروق أ
 ناكر ملون لماثمم لؤلا اهرابعا نعدب الف ونوال ف لفك
 لان )ءان هرعاب ررصلا نوكب وجو لوو | هرم ب ةلانككاو لصلا
 نم امملا جار نال ل و ريصلا لزد| هريعملا ىزنتال ةارب صل
 ناكناد' موو ىرخت ال ئارناب ءرصاطل ةاربل | نال نوم او كاد:
 ظ هايركلاب وفا _الس نيتوتيادريو لوا القل
 ا



 - نضسركذاءاعم نكن انج ايان اجناوه لونا

 |١ فاضيبالا ةرككامو اضن اوه لوا 5| هنا مرعاون بجاولاناف

 ' ةروصلا هزه 1 طوس اعل رب لوسلا طّرْي دراوورهاظو

 بلاطمويعوبجا) | نال د يب ل نم يزخ ءاوقفجيالاماع

١ 1 

 . لودمل مدح افلم لقدوم سيح ل دف وقرا اذع
 ا ابعلوصولا لو | كالعلارزع ف كامو ,وانجالردان
 . اطيارعإ وف | ملا مدعاهي بجاولا ناذ اوف نوما نايعالا نع
 || "خب اثم ول هركذ ام اعب مل ازكاز كنا ىشي املتدعل
 ” ظرككامو وو كا وهاناتلا لف ب اوصن حبل اذهو ليت هلو
 (| لوصوما لوا كاملا رع هل بك مامو للم | 5| (لضبالا
 5 | هللا هدعاهيت بجاول ا اذ موت نوعملا ثايعال | نع ةرابع

 . واو قااوعااقلا لو | باوصاوب انهو وف انبات
 ( ةيمملتلا نا ةاةلجبل ةروهس مزتل | امملت نال لف ها للنبات

 || هةيعم باد لن ىذ مضتِس الو تهت راّعانوأ هنيعداَتعإ
 | هل ضزم ءا لو ادندهتت م طوسملا ةاؤكوض نال لق ايلف
 | نيجاؤو لص ثري لّوفأ هاا جف دو»ول أذ /و لسان ع درب
 || هنهو لّوأ نجوم اذ او نيبل |نم وسلا اضفل لود طوسبما نس
 (| .ةرصلاو زملاء ربت تعول بادن ملوي طقش امازتل !اينوك
 و ملول مان ىطعلا ف لووأ ه ار اردال ا نابو لولا نمدب كلذ

 اهؤد لوول ا/يطط رمش ال هن اكلزب هدارم ن لهاظل لوقا 2
 . مالك هراك مدعو ظلا )يلقن ذو هركذ ام ىلا بعزم تيك | كدازو نعادكتهاوعب لل ذ لِ هرم نكزب ثداول الس

 . هلاذ ثراول نال لق !و |ةتومدعب الو ةايطلأ ةالدنب داضنب

 باس 00
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 بلاطلا و حواف و كام لاقتن الا ل ودكلا ت ودعي بام
 يااا

 الاول ام هذان وحيل |سانل | بردا ثراول ا نوكو هلو ئدلا ١

 بتيزي( ماو ب بان |يلوانيدلاهمازتل اذ هتجاحزع
 ؟اولالا ودب هني دب لطب ال مز ال ىذجال ا ىالخك ذا ازكلا بجوم
 لءافلواونذ اف مصبال 'رزازكلا حاج إس دَقْنمحَمَمْع الفالما
 هرم ناك ةزحأ ءثدبابلاطم ثراولان اكاذ الون ا
 ملاوكر احا ذاف لانك ضال ن | عشب ناكف' هن نعل افككا
 اذهزعملاس ع دولحالا "لانك ىارككا ف نير وكمل نيمجولا
 نلكوا هسضنب نوكتاغا ةردقلاو رلوو لهاتف يصنذ | ىلا هناا
 5 امرت باول نم ادرك اجاكيلمم ملو ف لو 5
 ونازل اب اق زهم ال ةيرابعاهفاضا طصوز |ئم لوا ١
 دررقلا ىف هركذامازه حرك ام مال حيل طعاعب تآزلا

 هخاوو و ةاهاصمالكفن هبر ىماملا كله صن الج
 لحدا دا ىل|همرؤملا نم نايريبختن الوفا ةاتمناملا لإ
 ةنالراو ناذ ىركمدرص نخاوثو ب ادالا نع 4 دام اهيلع
 ىمل ةلمانيلف تونا لل دحلا ةراشا نأ باطلاق ح

 روث قحاناكتل لذ لوملا مذ لوا ة اداوم نن اركي
 اذه ىشل اب ةلانلا صاع يفنحلا لالدتسا خب ملاذه صول ٠
 فويومدابحالا ن اذ م لكتماالملا غ لوما امانإف ترهل ٠
 كان ضلك ند كلا ةقسي ألا ظ

 د هج ام مدع ملقملا تيلعأ نع هل وكلا نالطس ل وهلا مزأ مذ
 ل 7 وماي ةمزل انما ن 1 لوو:



 ١ ثنولابضلا لوما اويب وجي نأ هارد صملا لاق برك اها
 ا ا ع وم
 " م ب طلايرلاذ ول اسرل اجو اعدضم |ذأو ةلود وهو ”فيكت
 ١ غاهالا 5 لم اذوكات ضل ناك ذا الا نال لو 5
 ' زون اعزب الل اوح «ونرملاررصل ن اوه و ضرعل هثدل | اذه
 0 ركع اصالل يزلاو راو يمول اجنيكا لامه ئررل ادا
 "1 نازوكوراو نكلا "هلك غنام نكي للا ذا لونا وأ بط
 " دع لو نازنالا رش ءاكل ذأ ن1 لاول وزنيككن وكب
 " داذأ را نم عابد للنيك كرش امل اك ل وأ بطي نمو ىل
 "| )بلا لطبلو مان الاىؤلا لإ بيطب ال ”لاسرل ا جو لع ملا

 3 مومن موف و لو ناتيار منسوب قأن عن 11 ن0
 | ناو اان ضواكمادوم لد شذ لو ةااتتب ٠ | اطيمرول إو) انصب | مومزم ”عرارملا نوكاتلذ صول لن ©
 | ةملوطستعل هي الا لئلا يفاويال نيمضلاب مز | كيلع
 - تخاطب لذ هات فذ لأ ةراس | جويل | "خبصن اهرررصل
 | ثرم كا ةلئلا ف باولل جمل ازه صول لود شل اب لانك
 || ىيلو لونك عل بام اضل ةىيلو هلت كشلاث احاننا

 7 نحيا اطاضبا عري لو لوقا ب ىصقي لام وأ /اوث عار ام
 ٠ ب وقعينر وللا ىتحا لاق لودأ هب بياغل | اغاضف دوك
 " هلاق ليما زهزلم دب باول ايانقلا ناب مان
 ١ 6 بوزبامب نالذن عادكن احر ىدا ذا هي داولإ لوصفلا
 ١ ةاناننالن اعمل ىان نأ هنيب كرما م اذاد طر ككاو دلازكلا
 باهل رضوا قحا ويح بياطلا يح زعالل كا وجو بوبي
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 نأ لاقي ن أب كبل اين | نكي لول نكد هد اككا ىلا تفتلبالرك
 ؛ركدامب الم ارهربولو ينام نالئ احنه نوكيا

 »بن لبمالا اعدل تن النك لاق ثحجرتيو ىلا :ءالعلا
 نولي الن يبكل] نوكأ :عل نك لم اضقم لاك ع ما لانك
 ن ونال هينعل احدن | هرمك ل بصال طعاضقلا ناك الو اضه
 افرول امو عضاشل ردع متادرحاو ان_نعمصنالو بيافلا لعاضق

 نوع صحن | ىلا مع ومكلا طعاضتلاو ة نيل | لوب وس
 ز/ارصحا ذا مريب ل باطلا لامي لصال | لعزتتمانيرلاب ليك
 ظ يس اللولو هلا نب ميلر
 , هاكلل + ن ازحاأ ف اصت باوصلاب لعا ىلا ههاولماتف لّوأ
 كرلااصع ىف "دارا بحاصلاو لسصرياع لوما ”كرامملا نانو زحالل

 هاكم نال بوثلا اع يزن )يسالو لصلا ب اكنم ليشمل
 ن اص اظلا وأ ئماضلا يدوب امن ازعل اهصواو وأم هرّمعن

 لا ريش بضل ىلا فاض نازعلا نال اودي دوب اننا ١
 ب اجأ لوقا :ىشلا روم تىيلو هلو ها لّصال نيعالو لونا
 الف ة ليس !ةروص ؤ ”سقلا ناب اصلا بانك 2 هراشل ا ذع
 دياوبلا نم ان لو "د اهنا |بحاص هن كأم محار د أدل عبتعم

 ل/انرد لوا »| (ييرشلا بضل ن اب دنع ج احجي هإوو ينيمظلا ١
 ارحالطفلا وبما لما ها دبصب اهرحازوش أ اهنال هوت ٠
 صاخا كلا تيب هبضب ا عرحا ه ارش | امن ان هتاوللٌراطمري

 وو هكراشي الن | نأ ىربال | ةكراشمل ًرحرحالل ن اكو اه
 ةصاخرل لاكأ ؟قفون هل طلب و هلو دل ناكل كال | اعل وهاد

 لان أ ىلوالاو هركذ املج والف لاعن هسا اع | تو ل جوع

 ا
41 

 أ
ِ 

| 



 الكر هزه مارلي ال اعاشم هضاملا سلام اضابو كرما بيلا
 .انماضر مصب ؤمملا ىدوب هيف وشل اداّتعا ناث هلازككا ف اضا
 ١١ لاكشالا يرد او قل يصوت <ورشمراعرعو جو نم سفن
 الا ناعيا هبيضدملا فاض :ردعأ | ذ | هيلا ةروص و مم
 رازعام نوكد | ري انيالو ةطاخدل كلا هفوذواعلاوه ن اك
 ١ ناورؤاولل نرلا ن اذ ؟وسلا انب جرزم حاص علا :فاضأ
 ١ ىو "كأنما حت وئبامأو قرع ام اع هريثعرتل لا فاضأ
 | "2 زدزحالل ناكئ او هاون ل وهن كو ىزن | ماهل هقيمك
 | 1يمقتلاو ث وثب هبيضنعااصا ذا أ كذب اضا جدبغ
 | نيرلا غراصلا و نعي كو واود يلرتشملا يدل اذ لصلا 2
 نادل نع اسم لكل كشس الاهم او رولا صحو ميشا
 كلاب بيج اه بيجا رل 9 لاكسالا هقرب امم لك سيلذا
 ركذ ملا نا باوللووإ ون ىن هفددازعالا داشل عن لوثأ
 ”روعاضيا لوالا قرفلا نأ ىرتعو لومأ :!لوالا قرفلا

 (”اكانؤملاو ل ذركع قلاو دي | دا بوجورزحاب ىداو لاهل
 | اماتن هركس نك و مل ل ووككأ كلذ جرب لد ل اطل ف ىنسرمل م
 ظ .هينلّوب | ىرشلل بحوو لوو ةركذأ هبل اجا مككازض
 ادا زك اب عاما و ثبت ئممب بجو نوكن اال
 |١ لوا انتال اجار اهردا ن وكاهدائنأ ناك ضنلا ةد هلو
 . اكيحا ىلا هجار ب انتشال الريمعو ”طواعملا ىلا جار هوان اري
 . نيو ىو ةلازكلا يدي اداكهييازاد ا نال صم لا لاحم كل جار وهو مازن اول لع اص موجروهول اح امرلتسم مون

 انوع .



 نغرمكابو صل لاذ اطمانإف لفكر عدي اداك ريكا دن 1
 لنص لووارم ام وعن انل انككا حن صملا لاق جدو لوف ليلا ١
 زال صذ 2هفنب ليفكل در نم ذا سوءاولبلقن نيتدو ٠
 ضااعرحا ئ دل ابراعاذ أومصملا لاق نالنبكايذزحا بكم

 اهصوحاو اكاد اب وا اوف ل اد وضوم | زهوبيل لود أ هاب زحالا ٠
 ءاوايزمدحا واد اب ناقسي اهئ اذزك-كدرطن نا وألا لوا ٠
 قاطلا لل واولا نوكويعا نكلو هلوق سو دصلا لا دكيب اب لعا
 :داعن اف لولا همام دو مان بولا ربعلا نعال انك أب اسس لوو
 هن رابعا لن نم موصل ئنو لعل اجالاركذ ئيصلا .
 دم ةرانع'رعإ دعو أ وف غل رع ملول واقسم هلوو لونا تانكلا .

 مه أهرلا حاصل در فلوو ةأمانككلا لام لادائأو مان ساحل

 د انكأ زوجي الكرد اذ دعم يتب اذكأ ل ابعوعضمتلا لاف ثبح
 فبياممللا اع املا ىوسمل ولا زحأ نيبرد ذوجتال كولا احا نع
 دارك( ردى وس امل ءانككا لام ميقن ف نأ ]زن | طوسبملا طمركق
 - م تك نا ءلانكلا نأ هرب روت ومبانكلا لدب غاما ملم المان

 كلا هرب زون و اكان حرز ال نيزلا نوف فل أ درء ومربع ريال
 منال بءلازكا وشال (وهام اكو طقس :فنزرعوأ نيد لأ » 1
 ثيونل ءلاؤكلاو ابصال | لعدن وب جولعؤ نيكل لعمت ولن ن اكو هذال
 هرحاعزل يدنا واخ ايلفاهم ةيبافال اطلا
 مي صارلا ]ب هركذ اعصملا مالكا جال ذا ثا حس هر ارتشسأ
 لوا «هاظف|و)لاما ,اوب يس (مهتسىلا ىداعتلا ساوزيلرلل
 رع ذلموم لوا هازرغاذأ الف مانكلأ ل دب راع ءامأو هلو )م انا

1 



 ١ قتسوتعرةهالطم انك لد ءاغلا لتر عو افيصنسن مقام

 ' ٠ كلارا ذ اواري دو وا صعو| نير ةررمم اجر نعوربس

 ١ جا ناتثالا لاكن اضرطلاتلا زك امزحاىلاو ا دال ل هربس

 ' نلوت ارهلذأ ءا اعل الا مذ لل ايصال ارم نم ننرل ريو ظ

 ١ ال كد ارصالا اد زلاقدل رطل ب انكر اد
 ١ اولا لاحا زوج ناس انلا طر ىرنأ رب اول عت ال ب لا ذكأ

 مث د هشام هرسلاحان ادم لاو ونعم احا ىرب
 ١ تافاراصو نح دانك لدم هر ناد معبا :انكلل دم هديقب
 ١ تامزافدرب ماع تع الو عرملا بانك ل دبآو اب ديسلا نعاليفك

 ! صو م! لاغاو ئرا | ٍلعئرلان اوهو اياتمبر | ”ةرعملا نيه

 ٠ قم اماوهو ب لاتحلاو لاول ان ىزل اوهو يلع ا حلاو نيالا
 ١ لثئالاصان]ج كعاغمل اجابت ر تلح الاقي ب اردلا جر مم و
 ١ معا اهل عرلاوملاخل امال اسد لاب زو لال ل حنان
 | الر سلاو واول كل ونغلجاعافلا ةيلانممار ريت اعز اعد
 ليوا انحلال اهب دةاصل | هز هل اًةجاحال ان الو غلو لانه موقد
 . اًهئلامالطصا ذو لوقرماب نكي ماذا لو كانكلا اوضفن 5 |ربلاو وت

 ال عازلارب| انلقو وق ىبساماعزيإشلا ذب نلتخا ام رجلا اجا
 0 لمانلف هم ةاياكورلان انذثكت لوا مازنل الا نودي مالالو
 . متمذلائلل اتش لعلاتحناؤرط ءلاوطل ناانلو هياربلا حاصل ات
  افرهنويل نال ئرل يظفر بكؤملا ذالخو اضرمو ءاسبز/ جبال
 . لوفطري الف جاوا اداب ةملوه)ن ادئب ربا | بحاول ]نب لع
 ' لوثا ءاطازغا ةرياف نوكازه اعدل ملوق اهان' يوتا ءاضرو

 عودته راونكاحلاوع باقل  عاضرلا لا عجأر طارش |ربض
 5 كا ْ ظ

 ا
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 اذىاوورلو تصوالانعالفن كز انطلوهلب افلا لوو «أءرككا#
 ءأوفوارشم طارش لوول وأ دام لعربل اولا انلطم طارش
 لَساإلوا وا نيل طم ال. نيدل ا لاقتن |نحالو لو هريحوش امون ٠
 نود -لاطلا لاّمشنأب لونلل نكي ملنيدلل مز ال 'يلاطملا ثا ع

 نبرلل بيز الب ثييل هءلاطلا نال ٌمركذ أه وها زا سال لاخنإالا ٠
 اصادرعو نلخاورب هلاقتنأ و ةرم اذالذا هلاقتناللب هسفل ٠
 ناذامايلذ عتاب روث لع<رصرلا ارياف اذاشورب نيدلا ٠
 حبي لن قل ون رذع | يمرحاو اكذ | محلا لاق دج لك مالكأ
 لع برح ل لوا اولا حلف نيد نعساوت لطال ١ لولا مرن طايند دا اذكى زكي فالخكل دال هارب ةَمِشولا ن

 الطلعإ الاثم زعدتلالد مرعلانلذامو اني ام هنع هلال ٠
 نب واهلا هعالسلاةصوكراصت صل أ لاف فخالاك ٠
 رك وص مرسلا صون | املاظنل#ةطرتش ل ناوزألا ١ ىعمحؤ دوملو روعلا سور اذزصرملا نه لزمف اش رتشا ٠
 مي اشملا قي طنيبوجصمل اذ لوال ا مالملا ىلإ ظان ب رثنل اذه
 نال دبع اورد بيلا ؤةمالسلا صول راصد وات مدكتسأو
 ياك عملو اذا ايدإعتت راولل اهلنا إل

 اسالذ املا اه كاملا ةمالمل الاف دوجحأ ذاكو نوعزحأ نر هلا
 اداكد زج و دهيم :دارانع جريان احنا امحاو 5

 نم ةلاكوأا غامرإ يمان مدى ادارفالا للرب الفالح
 داو ملاحزيعو اعراوت لا ”نلطلاو راو ندد كرمت )مأ
 نالوا وو لق هرثحنيعو لعرلودو اشم نطل او هأوق 0

 اسف ود لوف | م اهراوطن إب هاون ةريوم تاكا ذ ام
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 الفا ءادلكلا هزهدروا انام لوك هربخ اهزئاوجز ايدلوفو
 1 افلا بداباّك )عا ىلاو ساو ياهل احاصوهإءاقلا

 : ١ ىتاقلا زاهلا ةدار نحوجلاب اك تاراشالا فياطلو

 ١ هطوسمو ساصر غلاتئلا لاقت ارض و لزعو | لكرتجاَت
 ذهطا طول واعد رين |وسابالذ نامنملا طن |طاقلا هطناو

 ١ قموضللدر ولاد نعد رعب رمل وطصدن |اماعل امن يكل ٠
 ”طدراود فو انرامضلا ممل نيب ث رول اضتل | رصد اذ اويتص

 . ةرم نم للا مدرب ن | قش الو ماحرا] | ىو د نت موصل 5
 ١ بحاص راما ىذ لع: دايزلا+ نال طصلا غمطن |نيترموا
 نقلا زننا أو ىكدب بتنا نال مونباضفل نذل و مطب | ن اوّل
 ديل بجاوب ىيلو ىتذ نم رس ةورو مدرب نأ لج سمر
 ١ ىلذب فار فوئحاب اضتلاوهو اولا نمرلذام ل عبجاو | ائاو
 ١ بيكيدار اس هركذام لوا هأ تلعرانملا زكاو اكل لو

 ١ ىااكانعوبحانل اهو نسرو اشي ناكاض او ىوعرا | باك
 ' تارؤتلا انلزن|اناىلاّمن ملا لاق أون م( دوهاملعوإم ىزلا

 ١ قمم لاق بزسرعإكملاذسدارم| عت الد نالإ ةىمل لوا
 ١ نروككلوعتما نا فص رخمولا ف اهلا خلاق لو كوم وهتك
 ىلع ائللىل و /اوهو لطوودب هاباريفلاكلو اعل الو من
 كولارلع حاط ناذ اخو بل الرلا جد ةوهن |ىلامتسااا
 اهاذؤبتتل | ةهيصيلعل دب اكو ناؤلا كيال ول ءلطنو
 ١ طارت | لوقا هد ايئل | طبارشم ,لوق لطلا مزل يس ىرل | نظل
 .مرهت ىرل| ّيكرلوما لعاذ طب را قو نيإسلا لعةداثل د
 ةدايلاواننلا نم داوزكو ال و ه | ىلولا: فجعل

 0 ظ
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 دابعانم مارا زان مركزا تلاد فلو 1
 01 لم نما زهرتعا نم 'ماهنلا لاق لالا
 ([سارهزماقلا نود ارهورحاو |صالا <

 ةدارثلا ىاعاينم اضل عك وكن !ا/ ةداهسلا ةاكانزعالثا
 اياضقلا واصوأ قره ىانلا نرعربف | هدا |ؤاصوأ ْ

 لكك ةدارنلا ءلهاب تب ةيالولا رصأ الو رطل از دال
 رحوب ةدال نالوا نوب اضفل | ”لها] ىنلا اكواضتلابتبالولا
 انقولا# أربالو تاو هدارزل | صو ن ورب اضغلا طصو تود

 ةالوؤال لذ عا عل
 رطل ى دب ليلا نم لَو | معا اكلم هنأ 1

 نما اقوال اول ردا لو دارك الو زض لك ظ

 7 لاوروصؤ م واو تو لوا دأن
 نوعي طهور شم ناكل: ءانلاباضقلان |لاتبال خيال اكتنك ٍ
 000 : وكىلوالا ون طلاءاهل اطر ةدايالا طش
 . تيللتلارملا 'رأ اعأأ .انعذ امد وووا وول: :طلاس نال
 ف لا

 رب الهركذامز | عرعو لسلا | 2
 ظ 0

 1 ةرماططلا «!|رولاد اوملا كريب الد دهسلا طازشا مدع
 قسازلا ةدارشلومز أ ليتم هركدام نوي | عتبال داما 1

 ؛ اضن ن اد ىتح |! اكس لوا ةاماكاذ فن تش زهد ١
 هاو انضاضامز الذ ىلاف هلال عاضتلاو تا لعوتر اا ٠

 هزم ارعاظوه لزعل اذ ود لرعل اقاوم الاةر انا 1

51 



 لا
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 نيرح كول يي
 نحو وا
 مرو ذم

 ظ ! امل واني لوا نأ 231 ةر اشا نوكين از وكف نلف :
 | دا ةيرضلاوكذامدلاانلجسات لواةاراف والاد

0 
 رد

 ١ اضتلا وماما ماوفهياثلا طوبا ركساوا هباشلازمولا 2 بحاول

 ١ هاذاملا لون نرهاظلا لوي قلاب لش ن | جركا درو
 ١ يسن رعطاذل |ن اكواد لاذ غانا ةرابعلرت لوال لعئ لوما

 ١ قارنا باول اهاظ 2 لزعل اوس ول رغب ال هريغوا ةوشدل ارخأ
 اورو

 . كوالاو دلو نو لو صبر رب زين اع)/ن العام ازعل
 ١ لوس لوا انب|معاشاو ءاويلبسا ابل لووضعب لوا ثباث
 . د اذا كلو املا :عوشلاز اوجو رلوق دوس لب ب كلا انما

 ٠ عدرا نوكن اتم ماقريت قوالرعز اذا لوا
 ” داربناىرغلال ب هيلنلا عقل اف تكف لدا 2| اع ظزحي
 | ل/و او اهفنلا ل اوفا نم ايش اهوجال الدب اربع مامللب
 ظ عسلابد السا لو أ داهنحلا نود لهب اوزعلا نود ةررت

 | را اصقتلا اةيادأ نم ةيعزثلا ماكحإلب لعل عا دوشيلا امل اوه
 ١ تك دجو أم لع مما مش ئعل لوا ىرتتلاب ميش ,لوت ءاقنلا
 ' هاو ىرقلابلصبال مان ىزيل اك امد لهل نود ملوتروب نشلا

 - مسلي الو يصون مالعلا لوا طرب يل د اهحالا العر داق
 ولو ابد دحلا نعوواخج | لقاءا تنتإ الوله لب اع
الامر كر ماد دلت 20 ب اكن مارحالا باير

 ظ 

 يقل ايرييقلل لوا ةداعوأن رام لول ل داوه) + وص نون اذ

 نمل زاوحهأب سائلا ن اذ كارا ىا لو نيعلا طاف دلو
 ظ ءاملا نع امرك خد أ ءرعم مرول هأو اسما "مف مد ناما

 قانل | نقل ناب ب انكلا يأ اذلؤنا ان ايل ىلات لاو مو

 لوا
 ها



 ريا[ مجوز مراشلا نم قس | تاب ناكل لسان ل
 هرعاخ جزل 1 وأ كو نولي ايه لتس ابال كح اقم لول
 هوا عضل ةرمابمىلا ا سووا طش وعرلاريصي لبكلل
 الذ اضنلا ف لوحرلا وسبل هركدأم طعوبفلا رس ابص طيس ناف حك
 يم ورصل طرت لوكرلا نوكرب نادعبب الو جرش ئباطل ٠
 مار ابا صف | يف لوا امعر 2 اباىرب )م نأوق لمان لع ٠
 لاخر إو طعمرلا با ىري /ااهركمواو ياللا ذاوعاعل ال ٠
 "علوم رمز لوي صخر م لوعرلا نا هيتعلاو صملالاق

 أولو دهتجا اره صو يرذ نال ماو باطلاوارب اهلل ضاقلا .
 باب اطخا اذ ادهنجلا ناذ تجي لوا ادهش ن اكاذ اول
 لوحرلا إب ظبى | نلف ييئيو الذ هه لانن |بوصالا ىرنع
 نس املأ ,طعل ري امد ذ | ليل ول ئحللاب تب ناب اضنلا
 تعال | يلا و بصقتلا و بطلا نم ويعد 'عالذاغن اككذأ
 ابا ثكناعسا ناكل نزال

 قئورل|ءاودد اعز ارسحا ماو قال اكس انلا نيب تاموصملا لص ال
 الفن واسس ةفالط نعاذ ازيحا نون المج لوفاة
 اهيلالو نال موف اهنم نولطملا اهيرب اذ قس لودا ديب ال لاول
 باكل ة يسلا ماشرزع طل نال ةنبل اركذب مو لوقا ريكرتلا|
 ىه ىرلاريلدنلا اببسن لكن اذ ركل ا ةروص ذالك

 هوم هوباهيلا لول هنرابغؤ الذ )م انف ةيجامج رفحا
 نارا .هل نال تصانرعقب كوريا نكد افأ

 عب هث دال ود اههيايدصو ىرلا خئاقلا ىلإ بسلا نوك
 توا م هذال راو ةااهأب ام رمل ضاقل ملت 2 ةريافالط ويد

 1 و

 ا :
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 9 الظفروبؤحل اعين طب|زملانءاعؤ لوزمل اانل | نابطمتسي

 هيلع داصونلالاقوياربلا بحاصلات لوا امض عاعرحاولا .
 دبا لني انصب هاف ىزن نب ةمعو ضرع اعدحاولاىل لسد

 اولاباضفلا ل ضو: لونا بس اها لوف ارثل ا يؤهل لأ ها صح

 ١ كلان داؤعي لو أكوا مايل رجالا نارمامعر ةقيحش ا

 م 75“

 . هلوفركد اغاو ئتروصلا لب ال مزال هلو طعم اول لوا أدل
 تاق عايفال اتوب اعؤح امد اغا ركع ّق طاع اهبنت أ صووا
 . ظقراولوالا ئاد| هد وا ءاووذاثل ا ءىا ركع نال هلو
 فاضاضملا لاوسلاذ ذم لاوسوا لو | لوزعملا لاوس عا لاولا
 ١ قمجلوسلان | اعلري لاطنتكك ل اوسل| ازهو ملوث هلمنمملا
 | ىااطمتمالا مع لاوسلا نوعان ا دعبب الد لوو مالقنسالا

 0 قع ازهلعو لكلا طرح تالا ليز الوا نايطمتسي
 ١" وعز وكودولو جولأ اذه اعاطمتس إى لاملا نترك ل اوسلا
 | ين روق راف ئاقلااهاويد لامي اضل دلق نمور استسالا
 وزال هال رف ةلوصنملا اب وضم مب لّوأ بوضم ايان

 . مل راسلس لولدن لهاظلا ن اف لوزعملاغ اقل ىنحمأ نلف
 ' اشو لوا هنيبب للملع لوزمملا لول سي ( ملا ل ات هسججب
 .لجرا طحبم ناخ لق لوزعملا لْؤدال ةنيبلارع جل ن ارورزلل

 | اصل
 ا

 ' طاع نيؤبلا قط لوا نيقبب تباث ئملا ن اذ ملوق بارككأ اه نع

 . اقل ف نعل خراون خال اكتم لربما حاط | ىلإ ]ظن تن
 معو لوو ءصلا سيو قب لوا ل شلال | لسوف انل |هرارتإ
 الو تانكا روزا حاف لماث ّ لوف 3 الواب انكلا ةروككلا

 ش ؟«ةئورو,لون انب) ئتربخالا نيتروصلاعدطبهركك اهم طصاصتخا

 | ىينلاو
0 
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 الورك وف للرجال توات لو ئباسلا م ها اعانطسعر لاو
 .مقلراو هرضمو كبها وارتم رهاشلا ئلثدلو لوا ذاع

 يوما م ديمرس يب ظ
 يئاع لوفد ورمل بانك اواو ىلا نم تنرمدذ و لوفأ ها الج ١

 الا لان يهمل انا, سئ الذ ذ اسي كسيخل ولا اب هاوش
 00 «داوبلاو لاق ىزن | غمد '

 ) سكابو بزمان هر انخأ ىرل اوهوردنقلا ضوموهو ايلا معا
 ىلوندتما ليوا «انتمل هزل ند اكو مس لاق اف للاى
 اا ازيز طاعتلا هروص نوع ]ف اضَمملا :لكرل نوب
 بسن |ناضؤمب نإ قطع انف لام رعالوب مرلاعرفقل مولا

 دج هري اضحلام:رعال رب مزل نيد غلا ن اضن |.ف لوقأ
 هيأربلا 2 ب ماك رملا لو لولا ن ونا عنيف ابإا يدب
 ممصخو|ب وصلا انه خا ذ | امم: راهم ا هض دو نأ م اوحو

 ىرد عرملاو رإ م١لتمزحال عاباذ اال ذو زال ده ش
 ملل 01 تحن ضراعلان |وْجالو لوا الثمار اع

 ظ رع عر 2 ا ال ل
 دل وف لولا بحروف هراّيحاب مازتل العم | رفأ اعلبلوا
 فل لرش :|اهواشنم طلانم هركامن [ئكال لقا أ

 «اذأو هلة فم انلابو |رملان انئيينمملا يب اسعالاور اسبا
 4 دكالوانبلا غدر اح هاؤالسأ)ب !در انخاب مماؤتل | اع

 اواو | قاتعال اد باكل اروعات .اهناوع لو قفل
 راسن وث فدو انعالا ةروصو بلال |ن ان نيج

 لدب يفطر اياديجلاإب



 " لوا جازم لكن ال اعورجب ال هيا نادال كاهن اا

 ة ا ل

 . صووسملا ناله ملف ةقفنل لرب لاقي ارعاظلا لوريل
 (| اون ناياتم اوما لعن امنتجتبكأو !ناالا نالوا

 7١ لوا ءاصلا نس د )قلطم سدوم قافنالا ليو اناع:قفنل اك
 " ,نادوصالاوابواتلا | زل جو:1كالئانيد نوكا حاننالا

 ١ .اعالاذ او ةقفنلا نم لكلا ينعلا مجرد ن او ئرل الوان اعلا
 ١ كرو ولف لانكا ىالؤفا هاهجملائرلان |م دقن رو هون

 || .درفع ئلعتصر مم ماوم لو ريب ةئالثو أنور ناري دفتل اع
 1| هس عراوعل ةرملا عمرجب قعر ودام مرشلا نع و يلون
 ١ يل ولا ليلو ةرم از مام ِلَغال نأ.. كوم موهنل لات
 ١ اننالوهوعوبلا نمد |ملا لوا ىتذ نمش لعدرب ال هاز كذ ام لعو

 ] 1 ا
 3 :ًالرويضلا مرعو ةنبل ابن وكر اسعالات وين | لع لاككالا

 || نييجاعاعل ال ارورظ مدع درج ل بلح داوم اذاع نون |
 اوانو طاقلا ب د اش ءاوركد انباح ا ن اخ وأم ديواف طرا
 . هن اانجلا هركذ اميري داف )نسل نم جزحا راع تنباذا
 ١" ورد كالو صلا لان مجال ةرما زعم لامدارب غي ملاذا
  الف)اومانل اني صاظريغس لفادراكتم هما | ذ | ازهو لّوا
 لعل لوا نوبملامزالم نعمل عب مهلكتا اذهو مل دس
 ظ ا افلا ب انكعا ماو نيجالاكمبلا رعؤعلن اوصلا
 لاماؤم ةانتلا لمن الو لنا اهلا بوكا كلي طاقلا
 تنم )هاذ ينم مذ بلط | ذأ اولا ىعاقل ىلإ يرملاوملععرلا

 ' قئاقلاوتف الورلو عرش ءاهريعو هب اهتلاو باكا ازه :ىيس اع

 | اع
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 بيورلوق يذلا ف نلتخا امن ن اك اب لق الفال رلوق باقل اع

 زوال ناشط رمزاكأ ذا لم ناذ لوثأ طفلا ةراشالانإبب
 بانك ل سالو ا لاقى اهلا ال اءان اك از اوهالق ودب

 دلو هادا اذ اذرلوو نيساء فلا هزخايال اال ماعنال ىا لقا

 انمتلا سنان يربو تلا انجف لق ١ :دايثلاب غنوا |ىرزرل
 هت« ناءباوجو ءاثلانودب لوالاقفتلؤحارم|ما زل لاورع|

 موف اني اهينوكاعرمب مازل الاف ةداهئلاب تاكا ذأ هكرتل ار
 مساطفلاموزاّرحو مل ثانضةراشال اجو لوا هر رثلش

 ماعلا 2 لاقلت ممل لجو سل | لاق افلا لوم ذكاعل و
 لاب ل | ةاضقل ازعود وبلاك اىا ١

 فالوقوهو الرمش ون هعودفلار ايتخارهو سول ىإ لّووهد

 ظ 0

 دهاشلا ]ع ماما صال دابغنالا ن اصل او اومعاو لاقى

 ل ذ نالجاو داتعاوانل ان اذ ليسا هزه ظفحا) نازك ام
 ىو وأ محل ةرح)لل سب ل اقل ا ىلإ لصد اذاو مل اراك

 نالعانيل ا سول وز اجبصحروضخونع نم بونك لتدو طيح لا
 لوط صحا ةزححن زوي ال صح محرم افلا تانك انه

 دوك اىلوللا انصب موون | بانككا لوف طنا تانك زخدسسبلا

 ى ءرهال اون ىزن از اجدع نجيب فاد او ضل ةزمصفلا
 اب ةقلمملا نابب ن6 شوطاقلا تاجر نلعنل |ماككالا ناب

 ةدابطب ال بانكا االول ن ]رخل او يأ |بوتكأ
 لال لوهن |مباوجو يلا بركان, لعتملا ماككال | نم | نيج
 [ذاف ملوث بانك ماك نو اهم دعو ”لوشلاو لوعثلا انباع
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 سو ا

 | نا نود ئانلاىلاماقلا باك ب ايبنياسنلا نيزمنلا

0 

 ظ اءاتلا ف عبس ام اعد محر "فيض رعزموه اكل أ طرز

 ١" ىكذ اعاووزحأ جول ىا] يسار و لدا كك د ولعل رتسأ شو او
 ” 75 |بازكا نم لع ءو مال ث ناب ملوف ةلارملا طاتش | لععأ
 | هاله نماكىلا ادا تكا ذ اام ئالكممملا لاذ )لات ن لوف
 ' ولو ناجاوو | بادكلأ ليمن الوملوو جرش 2 ماملا نا لاك لوا

 | او لوفزحا اضع ىكن| مويلعانل رع لعو الخلل :لاقانج

 كك افلا يد |غزح| لصف ازه هن لو ازحا صن ازعل مين أ

 '! ماهلااصإ اتامىل ذر ببسملا انيلوال|لشسلا بّيعهدرو
 لوا هأ اهنداش نمد انش م او انضو ءاومىلاه دارا امو ءاوق
 '( “ىلإ مان ابر وماما ناجكمملا لاق ]مان ههدتناهيل|بحاصياقلا
 |١ ناورلو نزال نذل اى انلطم ى ارنا اننطم ءاطلا ى لو
 / ملّوو زانلا باول طعزيومثلا لوا ١ عاقل هل نذ |ىزل الكا
 || قائلا لو راو ملص نوني اليك لوا اًضار ىولا نوكي
 || نئانطانلا نأ ىواتنلا نرركرملا لوا 1 اجنااوكؤنلا دكب
 (| راو قرفلاىلا اتجالذ هرم ءابوركم نك ل اذ ارصولا بعأ
 ١" انيفلارلة نال هاون ئعب لزق مف كرجربلتل | ةروكاملا ليلعتلاو
 ١" رارحا زيف لو انتتسالا ردك اذعو ملون ديلتتلا نود

 امم نود ام ناحل ل افاضلا ةئاالثلا نركز ىؤت يلد أ
 لوا هأداهرحالا هصعطسرل اذا اود ءانلذورل العرس رد
 داوم |. نالاط ب اما وكيع معامل ةر اع :ل ال دال م انريبحتا
 ضار(« افلا خضر ل لرش ةذج ينل نلتخأ مذ
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 ذاثلان وكري امد املاع وكوم عاناذ الوارف نلتكتذإب لاعيف ١

 ةجاورو ملوث لمانف لوال اهماقلا ةلب م ماط//ويلو نالطاب املا
 لوا عا ىرورتلا ةرابعلوث | اعيمج نيررب اذ نع كاس ىرودقلا

 ايل ةرابغةوملو الاخت د| ةياورل اقاوم ناكاذ ااه ْ
 ضن وا أو

 الم ذاك ولالا ةوفاومل لال يداذلانضناكا ذ املك
 ورز ىوزهل ا ةراضوو مال رابع: ياورلواررؤلا ادهن تي
 وأاطلل جي امزم لكن ]1 لوال ا داهتجاكةاثلاد اهتخانال ٠

 بومانزمو باوصلا ناطخ اربؤل اضم ادايتعان ا.د

 ىوراب هرنود هلو انرتعلوالاكذاشلا نوكالفاططا لمح .
 لو تير ار>اىلا مع اطر تاث نب ريزر ماو وى نعد اىصر رع

 اضفلاراذ :الانتشا تؤلال ادررلا ابان انفو ىليزلا لاق ٠
 ضف لاح ناككو او صحا لات عملا ناس دعس اين ادررل اا

 لحقت اذا كزمصلا د ةاكلا ةىفسنلا لاف ليها ؟!ناتاور
 ههاصر (قارنعوذس مالخكر بكة ىرب الو هوداهّيحالا

 ىعب ن | نامزل | انهذ مجول ماههلا نا لاقت ىوتنلا لعو ٠
 زيمجاشلاللطابويإا ارا عفب ال ادعصزم كراتل نال ايباوتن

 بهزعال صرع اجي /[ءرلقامرل ول نالنىانلااماو لا
 بهذ جل «الداغاذراّلااماور هلا اقلا طازه هريغ ١

 كانبنل ب ]لوزعم نوككذلالا كي الف دل ثم اجر فنعم ١
 :يواوالا جو لوا والا ققعوت هاو ماو ىزن اكل

 اشنمىئاقلا نال ملف ناينلا ىالكطاباوعل طويدقتلا ا ٠
 ٠ كيب د تعال وفا حت ذالرا و شتم لاه ن |عاظلا لأ ٠

 اذا وتل اكةرعلابوجول وأ لجبال اهلخداذاورلو ٠



 77+ وتجويد م وو -- و ع

 ٠ كدب )لرجال اكئيسملا نيصخشلا نيب ةرحاو ضف ازنتال 

 ” ا

 ف نااظلا غناتي لْوأ هااطوس تاك ذا انلف لوق مشب

 " ىلا ىرلا بيل ع رم انولسرب ثيحان امر هاضق,لميب أم جد
 ١" ثري لوا انللريعاو لون مومووتذ بط ذا تامل ئئاثلا
 !| "لطممل اوهام ناثل اييعد ارب ن | ال مريع مك مرمب هلا نأذ
 ١/ لّوأ ءاثل اعاواضنلا جو رعب و نا هز انب نأ وكومأوث
 1 نا )ل/زانتل ان ابزاحركرل الشو انعالو لوال | غهريع أذ
 | نك لون ايبلاىلا اًجياعرول سا غل سلا و ىرملا نانثزارع
 2 اضننك [نالو لنا و|لسو ماعدا اصس ا لوسر خاب ده ٌبرح
 ١ ١ كولو ها لوي داذفسوب فا الخرم و ملوث ىؤف اد اكاغأو
 "| دقم ئاضم الاربش د كلوا هلضاحل ءاجن |لعاو لون لان
 | ىلع |يضاضتلاو ملف مول نم مات وا مام موفي نمو هاو
 ا مرئنمازحاىلا مزال اسد اكناف اوف غن اكن اف لو أه |اجمل
 - لو | مولا للرسم ملا جزحاو مل انيك مس وبن لع
 ' ىملا ثكيو إو هذ اموال جلع دي ديشتل ان اكو انج
 ةرنسز كتل رد باص ن أجلا ةراشاد لوو أ ؟| بلل ةركزن نال
 مصل لوحزع مهي اكركصلا لع قطاركد ملون أ ىربعو بكيل مل
 موعد اثم ب اب يعامس اوشا سزحا و سامر

 "9 دداصلا كل ىرقن وهيعاقل !ًديالو موه دارملا لوفأ اقلام الد
 تحير ا الءل اما واط خال ةروص ذ اكبم اذن ارثعملا نع
 ظ ىقرك نصوفل زو راذ سانلا نم هرتبك د احا وعلوم نوبي

 مل | لاذ طوسملا نيلي كك وما لل جال مسا قاطبا
 طوف ظ
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 مللااعا كل نون | طوني امينا لو الثا اسنلا لَه طش

 بحاصرو |. كم[ نبال كو ولعاذ اع زكا ناك ١ كأنو
 ارركذ زو لصلا تانك س4 مامالا ينسمامال | حلاو بقتال

 ديلقتلا فروت زن اذعئ الخيلزعلا ور يلتلا اضم زلجتم
 دارا ل ايونحزمؤتسا اذاربمل اور كزعمعأب | اور بلا
 ميكفلو ماعلا نفو :دابزلا :لها طارش اوررث ارمالا كزي ضي

 ضاحي ككررجتالو كاواضبا جاررل اج. عموب اهيل روتر
 رك ودام اوصلاو تاما ككز كدطمما ةلَواةاريملاو

 ,لحر اهبل رمنم اىلاررصما:اضار قزموهانلا خلاقو
 ةاىذااودىل ذا ملطنوجالف هلة ككل ضوتاذا

 ازحاجو لوب ب ولأ ترن ملا ارحامزف الابد لآ لوقا
 هيلاكأ م ما اهفانتاب له اخال اهب ا نإ ؤنجب اقام طتس
 اذاورمللا لاق مالكم أوطأ ؤف يعن انما دانت ا المصب ذاق

 مل حا ذه زعم لف | اضم هزم قفأون راك اقل لاول

 لمرلا رعي قلل ماكل ضميانر اي د ذاررهزم لعوقول موز
 رواج ركل اضقلا اعذ وحاملاو (سل و ناع ىوتفل اذ | منن
 "تاور افلا تشاد |اريد لوهالوكلاوراؤ)لب هذ تيب ٠

 اوتلوكل اورازذإلامديلتتلل جوالذ انج اذ الل لام نوك
 ساد اسرعاد او ككاو مازل ال | اشن الو 5 لكصزل ادئد ٠

 انش سؤ روزي ىاوشإ اصراوم خاذلا باكم
 راغاو وف وزتفاو فردا |انانش و انش تدي فوم لوقأ

 .ءايشال ا زعك لوا رك اذا مو تكف لق نالنلا ةرغ
 ثحفو لو امزعل مرعرود مب ضرلاوهو مإوث هروثأللا



 ىلا يرد ةراشسال ان ال لوف لمان اكسس ال لاه | فدل الرل

 |نوفو لعارعيرم هاا مجو لقا ةابشلا ب جوم تن نا ملوث

 ممم ثيح ل إو

 اطل

 "ا لارعورزعلا لاكتس ادارما نا ىرالا قابلا: طحالع
 "أ مرعلابال ءرولا ئلقش ابل وزن |نيتببررطلا مرعوهو قبلا
  ةراشلا طخزعالتل باكا قماح تن لونا لسانه كلوت
 | نيون وطالما مرعل امنا اع امهينتت لمانل ابرمأ نزوصوم ام
 | سر مرولا رو ا دوجوم هس ررعلا اذوب نأ مل ضعوا
 /| بار زم لع طر امل اًوالطا نو« ن اروكل واذ ىتم ااكاذل
 !| مزلس ازاوطل لوا ة!الاحزوكن زون وأ و :لكاشلا

 أ وتلا اكد اطنل ةراشالان انج لوا رهصتمجلا جذل
 أ بنإللوا ةارصلاوعنرك] 0

 ا ةرضم عر هل ا رمح مر أ مع نبك ركع لوالا لاوسلا لوعننا
 ىت ةرسنلا نان باكو اضبارإصل رضيت دوهمل اري اس
 ؛١ اظفاسلاف دل امحاشال قزكت يل تحال الا ةميضفملا لاهيا
 بيجلامرع مب اولل].لوال ا باويلا طري الذ هردرت لعاماو
 '| 2: اويل ول يو داصلا|)هاتل اربط كغ اشل | لاوسل انعم
 .| ءريفره لع عر لعوبعلاجوتيالذ ىوعرلا مجال ثا
 أ /قروك نأ لم بعشلا طفل هوو داعوملا
 ١ شليلاؤ يار رل أ مءارسو ناهزلا 2 ه انبتك ام اعنيعل ارئخ ل

 ١" قهر [[| فال اروب [ملا عدا ]| اهفالجصلا لاك
 ١" بيلو ل !لرسر لفلم انف د ايرثلا بجومب تباثل ااعدالا

 0 نويل لذ نال لوف عاشر الا 2 لأ
 . اتجايوهنل | اعزرشل | مرونل ن

 ايام
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 لو دبع ههيجول درب ادل اوه ئايسلانممورؤم او ادب
 رامون ازا طماضرلا ناذ ثحيت لوقا سل | نير تاون
 لوانوب دا لاذ خدلوت ثكي لوقا دولس نو هل ثان اجت
 اذاني و1103 لعلد اق فويز مولا نم
 قيرملاب الوصوم دشن لهل لحل دياماعالوصضم وو قدص |ذ|
 دال درع زوم لافوتساوإ صلا ]اند احلا, اول اوقكوالا

 دولا ديف ن اكو ولو ماقلامصوىملل مند نع ةرابعدافيتسالاو
 ب ًايكاوانوإ!صو اذ |قرصإ النا ئبشي اره ول لوف اضفاسم ظ

 يطل "ناسعو دا ذا امني قرلاررف اذه ند مر هلاوه
 نالؤحوغ ىذا ىزمشلاال هيابلا هابل لوموتلا نان هركأد
 مل دزباسلا عز ىاركا ىرأأ وو لوقا ه | حتت رفا ىزتثللا
 هيلاكرنلاوعت اذ |اهؤالخولنزلا مازولا لذا <لالد ىارقا

 جبال ف نيعتم ميبلا نال ويابلا لون لونا نويثيجييملا عدا
 دول بيل |أو عرب م هلالد هتحيععَم وسام [َارقن ضم | ذاذ
 يت فاررلا نفرد نام ذااخكرم كك َض الذ اضف انصر اص يذ

 ىوخد ىف هذ ام موون ىإن | وح طضبب لد ةمزلا ف تبا اوحو ٠

 كيرلا ريت رف دال د ورث هعمب الن | هزلي يوان ال ةصم د بلا
 ادابيجرو نأ لوا اوسلالعايبت كويلو راو ضفاننلا وم ةصالد

 كه اطمانلا يجن ش د[ ماظل هوعئالكإبدانلا لسا نم
 انك يرطب نونا مذاب الانوز اهو وعدن اقزلاو اون
 ومنع ايل اى لووأ نيب اهلل ىرحارككو ملف قزذلا يهتم نع

 نيلصلا انننس ا موزلوهو ىإ قام باوجإ بازحا باح مف هلو
 ناكاذاوا انلطم لوا هو انشا جيلال اورام ف لوا رعاكرملا



 م

 "اوت !ذع'ةثوطعل ار انك ةيطعأ ارم نطملا مكرحاو ئاتان ا
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 هينوعازد زكا لوس غاثنل اواروصقم الام ضهنتسا ذارطد
 . ضئاصوحو نحسن نيكل فا" طل زمربالو صم ا لاق سمر والاد
 نركز لنل  لونأ ها لقنلاو مزمل ان او ,أ وق ءاوج فمان هاوعدي
 اقازتلاناانلو صل ]اذ اكتمال او هريول وأ فن مالؤلا مال
 ١ قرارفالا ف ايسام ن لان لونا نمارببو توف طاع الزكم
 1 انكي لوااب ازفا ايكيضت ن وكل لش أر ارا اهيتضق او نوكويل
 فلا ةنلريلن ال لًواربطا ئنولان انطق شرع مك ىبإ لاقاذا
 ١" اخ: قرحال واهاظال اظفلا ىوعد ءاضفانم ن ويالفزوللا ضد
 1 امل |زاظلا ثبحنم اضن ان نومي اما قئلذال ناك او

1 

 ١" نازي وفا لان هلا تيب ىلإ ىثملا ل عوئلاطزن اأو |رحرمع
 0 نا لصأ إعةرثحالا هلل ىلا نرمي انكسسالأ ن اذ لص |”قينحول
 ١" ,انشتمالا ازا عاش طعس اش ن | اودالاب اشتسال ند
 ١ كارل اءاضتلا صف لعام اوم انف :قبحدإب ارملو يزؤرعو لع
 ١ يب زل | حاصرككأ ]وأن وحاطلا بح اصوهدرجالل لوثلا ن اكمل
 راما صوان اينلا لاذ ىحافرجوملا اعرجالا فل قالطا ص عشة
 « باص :ع امج نوحاطلا اكس إبر اعز اكأ ذا املا لس نان
 جالا قارس ئابئالإ املا, ميغ روفرجال وشن وحاطلا
 ةدارمو بسلام صوؤ نلاثخا ؛ز ارم هايس هربكانلل جلي || . يدب انل اذ انلتحا نكو رؤعلا وهو ىوجولا ببساعاقنت انلث
 رمش من اذ -عرالمل الم الفن ولازسز رلا ةامنفانثا م
 ىا«ناماعرحا لات نينا كر و تاما ذ |لصالا رم اهرك
 كلا نيبااناو نور صؤحال | لاَدو دن ايحلاحادهسم تلو السم
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 ىلع قتلا نبال لوف لوقلافرمالسا لعمل نيالا مزكونايسلا»

 تلاد بس !مايف هموتم أيد رمهلس | اعاكال اهلل اسكت ومما

 عاف ضاملاذاضلتخا اذا ل اد امه اهيا درعا نع ان رك اهات ؟ و ظ
 لاك تا وهام ئال> راع املا ءايئثا ذا اما لاطل تب اوهام

 رم وعول ف باطعتن ال العاّيقت || ذا ءلوحاطلا لمس ىرزلاعاق

 لبزحالا لاقو نيزبث انطقنم املا ناكحاّتملا لان اب ةراحالا
 لاحلل 2 ابر اججوا ناك[ ىطقنم هنيمي هعرج انس ول ذرب هلعفلا
 ”دلاحل تبانر بعل ذ هررؤم ءاطفن اور ريم نب حو اذلتخا امال
 هرارّيم موا دىالئحال ارصاحب انيكا"ليسو نيب لا“ م

 مل الافن لاطل ءتباشل او مالسال وسن ف نال مهلسالا ةرما
 ىلا مامالارككونلبلا ءذخ ام اوهازوؤر زوم ملسالاال

 ثبتي ال نامل ن اوهولصالا اع:ييش اني ادزن وليم
 5 تلاقو ماراقوهراصؤع ضرما ذاضاب ب ةارملاتعداو صاظلاب

 يناجي... قالطلاوهوةناما نيك ضال الا لول ولف ةعلاؤ رولا
 ه”مراه | ]قنا هلوولوا )مان ؤووتناهناملا مدعرصالا نيب همسلاو ٠

 ظ ائرلاو نان الا ماةونبل اوهو لال ببسلا مايق مالو ىلا ازعلكتتب

 ىلا لاهم قنيازهو ءاوتطيف هونبلاا| تجوزلا فات وللارزع
 نايلاطلب ثاردللا فان سا امك هنا جفن ن انرظنوو اون

 زرابلارعلا لّواتاقوالابرقملاءفاضالاثءاللؤ وصال
 فاثل اراؤالا ذات ئيخئالاكأ اهل ىلاالرماطلا ىلإ مجار هربنا

 اعتاب نك 1م متل ليما ؤاماو < ااهسابزكم
 ءارفأ نما وكونف ايما تنين هافاضالذ ايضاقلا نم اهنلسلو#



 ذو ثايلا مقاذاو لف |ثايمامف اذاو مئالاقوفان
| 
0 

 نى لعب طاع رضوا | هريغ اثراو ل لعن الد ولا لد أوت
 اوي رشلاب دررلا ذو لو! هااذكرمزحو لع.لوت حرشوتباقولا
 ظ وفا ةماذة راما نكن انت الم نيك نحو لوال نكن أو
 ” دب لو ترلا نب اوهاجرل ءدوم ال اقول تايزتلا لاق نامت لان
 1601 /جركركذو ىربام بحاعانامز (43 فاني ضانل اذ لع
 | ىاقلا ىلا اضونس لذ ن وييىعاقلا موسكو هشوملكىفن |
 / ويحد ار يعو أوم تاره لوملاب مول | ةرمىواطلار رفد

 ١" كباثلان ودر ازفالام تب انل | ن الزهار عزايم هذخا نأ ا

 1(! باولل) لوا ارش |أذ ناب بيجا اوف ىرنا ةنيل|
 " اكانلا ناب نيروعو ود رمل نيرل ب ن وكت هلازكا زي" طفللاو
 5 'هواتلان ا بيجا و ,اوت قيال اكاضقن ىمبجول كم لَو ١
 ' يس الدوم الاَدؤن اود وحوم م وهوملان ا ىرب الا لو أ موهوم ا

 .(/انقلئد وجو وبلا كرا ىاذراهلا فلا ل5 اول ةمواعمترث داحلا
 // 2" جثناو ذرعا اؤمن نأ لار ذف و ملع مالا هاش |

 عزئلاو محلا لاق نيارحابلل امرا وف هنم ن اكع | كلذ نم ماب
 ' ماظاب اهيلاو'ي اردل ا مم ذا ركل ومما قىالّوأ ميذلبا
 ذا 1ك عركوا راف طامك اومووت لعل رب اكول ىالاتي نأ
 "| هلو ا لغاز وعم ناكمدي غكناذاو لّوقالرعن اكن أ كا
 «انطاوعىرلا مز ال هم هتنرار راف كيب ويب اسلأ ه دون
 ١" نحأ هانئمم و اوف نع الن |[ فم اننأ مص اك صانلا اضن

 مثلوا مبلل ازلا و لون نكلا باطخلوالا لوا رثكأ
١ 
١ 

١ 
 أ

 راما
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 بس طائل ناب هاش ناف ملوث 1 رسل هنضإب اطم مرول قل ىلع نكي مياطر الل لاو ولؤيزع اهلا لعمل ةراشإ
 افشأو بيافلا نع عجيل طال ناب باكن انك لوقا ها
 ىو رمودشملا لل يرضوم و راوو كاب لاطلاول نيف ١
 21 ارش

 |كلاوصلا لكي لاوسلا دوحون قارتعا لّوأ هاا دعم أب "

 رزان وف ولن نوال ورع اولا
 | ىدل اننسسالا ن ال تبلل مافم سايب لاجمالو!مانيلذ دوا لقا
 ماني د“”ثرولادحا عدا اذ اس ,اوقوءاسلف ت ابنالا قالا
 تبي ىرلا ناذ نيملاى ندد ايلا نوي نا بجنب لوقا
 | وجع اما عت احلا بوف نينا هريعو ضاخل تداولا لع

 ثاركم الا يحن نب رلا هيج اصخن وكيدارملا ناب باجن أ نكي ]
 ملال اك امايلف هرب ءام لع لع ناس الم اضنل عنقي و يلع
 ىف و لونا ةالول | .يام اعيد فرص ئإاسملا ف ىلاع لاق نمو ١
 هياباهرو لماوظن ثيراوملاب اضقلا مؤ دانا لكيمداربا ١
 نانقمالا جو مو ثاريما تخاو ولا صولا ني داي رلا
 لو ىلاوت هيدا ب احاب وجو اكنمر يعم رولان ا باجي 1
 ىف علا ب اهياو لو أ هاطوهو ملام لكب ىرضنلا | بج ١
  ةصراوبا نم زخملاه وكل اما ظفلب سربعاذ| لوما ةالألأ
 - «اوث لالا ظنا ات ايلا ئاضا اذا لوفارسلا باح نككرأول ١



 وج هيي

 متةيفسسسل

 ناد واللون ورظالف هلأ يزرع حاجؤ لوا

 الوفا عيثلا باجي لمصدعلا باجيا نوكيال © طال ظني و
 | بايجاد اّيعإإ قلك كازم الا سنجو ررصلا ىلا سا باجيان ان

 اكاذا, اضل لوسدلا ءطّرْب ال اسرل او ءلارولا طرشي اكق' لوا
 0 هال اشار نوكولع وأ ها فيي
 00 هال دعرح أوو ن ان ملول ارنحا اذ خامل مل ادشنل اثلا و
 ألم قس رم أ هس اضف لو لع ا ىلصل اق ىو دربلا نشكو
 | رخايزح داروعب [نيلااهاد أمس اكاماعوت هام
 | مهاب لول د) لالرتس )ل ىو الا و إن | بي اهل |رهاثن ادينإل
 ,هلمحيتحرل|:ى لانو لوو )مانع ني أوأ و تع | وعلب لس ولع
 . ل ارولا طارش مدعل م معز افي 3 يلح ردد | لص عين | لوسر

 لوا كرج داب نك ام لو رح لصف ملعاساولوسرلا
 ينام دارم اعل لوا الغل ارجل ونال لون جر اوالاو
 .انلطسؤع لوا انجب |. اكرشيالز ارش عد ملون ب ذكلا
 كوالا ”كاكر ف لّوأ م | هريخا اعاشنالا نم نكي نمو ءلوق
 ' هلع ثث دال لوي لوألا لامحالا )باهي ال هعاظ لو أ هقيقح

 هيي

 .هنال الا لان لو أ اقلا طنيجالو مملا لاق نا الريلغأ

 3 و ١ ظ

 00 نأ 1



 ٠ ناؤوالاو وو ىزن ارزنب ال ملل انفو امهر اصل نيا هزل .
  1تياغو كاز طنا بانجو

 1 عزولو ملا لاقرسازلار وما طعن اضل لوعرلانعوتاتلا
 رجا ذاهم طاقلا ن ارم عزاذ اينجلايالارشلافودأن# ٠

 با اضن ثداحامنلاازهن الدم لون وبلا ناكلزعلا ٠
 تعثر خم هن اذصالا :حلالا نصي الانباس ايران عدا نمو انوا ٠١
 نوحاطلا مناير نلتحا ذا اكمال ص دانسالارعذانلا ٠
 د انسالا و صال ن غلا لح بجلال نع | تولوه# 1

 1 لو ريهشتل ار رصلا3 ىذ دبل ا لعمالس الاخر انخاوه و لوالاوق |
 ا ْ

 يع ع 0 ظ
 هدلاروب ازحا يزمملال اذد ربع ْش أد ارد دريس اك

 تلعب اذا يل ايوا وول دلو ىلا لولاك ا
 لهن ناكر | طبكولا لولا ناكل زعل دع |كول ا لانو لرعلا ]قت ١

 ويصنتا شنال ا لكعالاعرنحا الفول لو لول اذامياق ناك أف
 ترا( نال "يال اينلهلا ىف قدصي ال ”لذلا :لكسمى اركو يعدم ْ
 . ماس ؤوتباهيلاو قليزلا رو زكريا لعد" 57 |
 تلا اسكل لعاب اهلا درو عليزلالاقوىلزلل ةراسلا:باددلا ٠
 ىت لات يما ناو كرب تعط اهي لاق مع نما ىلوملا يتعا اذا اها ١
 كن رز ارم هزيل نساك ذا زكد اهلوف لودل | ن اكد رحاناواينمطت ٠

 ناني لاح )هنا ىآ هذ انساب ناضل اركس زن | وسوي فاق
 دا الام زخاب زد ىلوملا نأ ثيح نتن امهنب قرفلاب بحال ١
 ظ ْ
١ 



 ٠ لانج نال ازكاذ ىذا كماعط نك راق انكورل كلتا ١

 ينزل خب ارحازه لوا أوو يئداودودركرإو

 ظ ررلف ضاؤلاوه 4.انميا نأ م لب اسولا اعم ركل ص اقملان ال ضاقلا ش

 ةرعاشلا نم ةتكم اذيارل و نوب ىا لؤو) نسل محل اهيررومام

 | خا ةءازنلا ةروصفذإبرحمرعل لعا ساو مديرا 5 زل ذعر

 ١ توطدروعضد انساكرود نخالاكمالابب طقوريولا ةلغ

 لءانوالطالاف لود ةروصلا هزه راو وحنال ماطل شنلاةلوقا

 افلا اضقو ئىط اذ دج اضلا بسنم_زن لعاجرل ار ارذالا ن ال موت
 ١ حرم اكعاظإبل دراوق الا لوف ولشلا طراهن ال ماظغل اذ | ةرهاظ:2
 " قل اطن ص ىوت ان وككيمطتل ابد]رن ن الاد ورام ب اكل هاو

 زم هداؤلاهزخإ/]وب ملمع :ياييلا فاكس اذ |ىلوالاولنارلا
 ريغ طن اغلا ادتالاضنلا لاحد انذ هلل وام لاحالز هلا
 اضتلا بمس ضاقلاوهريغلامب صف صاغ نم كمال طاقلا
 لاحاز اور مالعلاذا خل مرعل ثبئي م ضاخل ماب ذخاذ باق
 ؤ ىفئاقلا داما ثتاد الاب اكرعا هداوز مانو غلا

 .تدااعم رون نأ مارلين لاول لوفأ دولا ةدابشل] ماض اضق

 | يطب ةد ايلا نساهم و ,ل م كراثلا در اع مشل يل اوالو | قف

 نركب إلومحسرب الفرو هري ولو ”.شسحن اهرعم نمو ىأ لوقأ
 هيضازن الو ىوشن الا بهذم م اروم اعز هلرشلنغ ةرارعزممل

 اهاداعابقز ارلاريضرك» لوا نعرب الذ ملو ”يهنكل

 نرعةراعارففلا لها م ااطصأ و راوتر يككا ئ اقتلوا
 والطا )تنم احر وزل أ اع ةدابشلا ئالطاف لوا ود اصر ابخا
 اللف ناعالا رم دقوووغلا اعزيعلا والطالب اع سبا



 .١م

 ظن: ءاذنلاذ | يشنلا معلا طعونصر اضالا عقلا ةداتلا كرا ٠ اياك بسمو لوو هاصل اد امضالارب اس | هنو لوم | اهلعس ىنبلا ١
 لوادلاد ادوحو بسم لابن امم وق ىلشلا لآرتش لإ: لام اع ١
 وم توه دهب لونا لاحلاو لوا ارهاش زوكئدملا ليي ملا ذأأ ٠
 زبقلا نع لو لحرملاو ىدملا نييريبلا اعةررقلاو ماوف دلل ٠١
 اذ | انذاك ىوسبب الو د وبجلا مزلب طرف هاهنا عملا لاو عبلاب ا

 لطي لاشالا لانا يلخذ تسيلواولان ارهاظلا لوا مرباط
 ةا ائال ارو مرلاطاذ|لّنلمج اذا واللين ةنب اثل نأ ٠١
 ظ أوعداما ذا اريذلا ىايال و ىلافت لوب لرّسساو ماوث !هاتبإف طققا 1

 نامجولا ]ب ماذا ف اهولمصيل ها ءلونل جوالف ةدابشلا اتت ىلا
 ىلا |'وعزت ةجاحالو اربزشس وسبل نال يمال اهوامتبلال لاق
 ىلعىلا لوا لا لووب امر اًبحاب |دببس اومسسد ملوث ناجم ب اكن
 لوا ةفلابلا جوعان زكزعوزلا اعد يت خاثل لامحالا ١
 -/ملق ما ناداهكي ندد ووو ريت دوب ريكات ىنل ارككذيح ٠

 سفرا ذا م اضع نا ىرلا لولا املا ا يضل ىربب ٠
 . نعيزلالاّوب نأ نهزطحأو ه١ نيضيقنلا يعول و مأوث دسجلا هن
 هضم روبي ثلا نعيوملا بار دل |ميءاعم خد لأ انبات ن امكأل راجل وزخاا يشب[ ماشا تي نكت ل
 , صومنم !هالا نال لزانهغد رحارماب ووصتم ضر ناكاذأ ٠

 مزلبالىا لو | ثيثب ال بيرل امو لوف ةدايشسلا اوم او ىلا كوننا.
 هرملا نم مهملاب سيلو ملوو نصتقنل اهعانل راو دولا ٠
 رشلا لاق هويعو مضونلا 1 وا اطبهزم ا نم هجسااوه)ب لوقا ٠
 هدو ا بلا نعول اها نيم ا مس غىرمجلا نيدلا حارس ماما
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 " ىلعلدب هضواطخ الن كلق لن زا رحا اللعزاملا ثاذ

 ١ تاجرط]مان ويوككنسوزل اكيؤاننابرصاو دضدا ناماذا
 | ربعوهو طر طنا اع لو ىَرنا ئالطل فن دارضأدل ناك اد
 هم لكس نال ملون از اح بسل | اعط ثلا لطا ىو لو بنا
 | هدوجو وبسبلاطل اذ غرم ا لطرعو |>ال| بسط رشي امو

 | دوحورول)!نوككال علا هلا مسسسز اند حدي ل2 :نلاخالف
 0 درو دال قعلا دعب ملا زولو بسلا ةلجب اح |د د وجول اف لوال ىلا

 | تيؤنو مولا لاق كزل ذاذل يلو لسعل والأرز يبس

 ١" اكتامنوا كبس اذه ناب باططاوهو مو اماورزقلاو ا
 ١" موقلرابعالان أب درو لون اهل طش وطول او ةولصلل بس وول اك
 ١ نولرلا ديسؤعاربولا ءاللا نوكنازاوط لس موعلا لو | ظفللا
 ١ ىف اداددن اك لق ] زعامؤ هررد لوالاربمل ن القد ماو
 ١' كاراونمجبالف :دابشل اب هانز ثيثب لو نع داوطرزعام "اك
  مزلتس النعام :ءاكح ةريؤ نالرظن ف و لوف لماثف هدنعربش
 ظ اكيد ناولل مرجاا نيكول وسل اباهمرحاو اربح ةون
 ” نازكادزنلا مرج ةارما ئالطو مالا َقتع ب ناف ءاض اوعصختا لوا
 ” ثاب اولا رصعولماتف جاما وحن دف وحث ىيلو نازكلاو
 . قيفحال قوسست قل اىلاون هما قوقحملا”ة اضالا كى اض أ عصلا

 لاقدا مرج اا غوش ولا وحلا ىف ناك و نول د ارملا لون وأ
 ض1 لرتسا لو اتلطم رنا 2 لالاب دههشي نإ بكر اطلا
 ال فلم ”قرسل ا ةرهشي ال نا دم موُببرُف ذا وره ةربخرلوت
 ةفازلاودرعل | ؛ض :سر | ظفا و ملوث مثرا جل ا هرهلل مازلتسا

 ٠ ظ | 0

 م



 طقيرال| نونو ذا لدا هد اهعطرتسلا بكيل افث دهان ادمرعاظلاف مإ ف هينتلا رع دارملا نوكو ا لطصماىفلا داري ناالا تح ولأ ٠
 نوكبأنارفيفحال "يل ديلا رسم اقانا ملول محن لف نحاول هزه ١
 ١ فنانو وا رصالا واما بل دبلابزملاهضااذ ان ٠
 نايم هرلاداهلإ | يطجرلارسغ نم لويوملان اذلربلا ذل كلقلا ٠
 ةدوكالاو لذ تحرفو لوا طفللا موعنمرم |. لمان ف لدبلا(3 ٠
 ناو اسم نوكسو ميل ضيلجرلا"وللاسومانلا فو لو ةولبلاو ٠
 لاق ةولبلاو راوي ف ىو اراول :ىاس ل جروهو | سو لثحأ | ذاوه ْ
 لقاءدارغلا لها لعئتيامدوجوا لولا اهبدلصالا ن | ايلو ملأ .

 تسلا ءالاوطضلاو ةرهاشملاو وقر رصم ئاضمل اذايلوُب :لعأ جب ١
 ةرا|ةللااهارد املادة اعلا صل اودعل !ناحلاز لو لونا 141 لعل
 عب لّوا[دال الع: دابتلا لها مرتل ودا لعايفق ون مدعل أوت
 نوم ءزاللا لو | ةدابشلا ةيلهأ د وجو اضرفىلف ءلوث ةدابثلا نيله ١
 :لعلاب ارب ناب هولك ئقونلا بكرت ن اال لعل ل نفوثلليتلا ٠
 باراك و مارق لولا لها ىأ لوو لوبجلاوهو لَو اهي ةلخدلا
 اننا لوالا نع باوحطلو لوقت نحمي لود |لممل ان اصقنا.لودنعع ١

 ريس نعوبامملا نمانايالا باكباح|: لوا نيلقعأ
 كاملا لايف[ ىص|و ,اسورلع سارلصما لوسر هرخلاةىردألل ٠
 دانا زها ذلا كي ار ءاف تدشن ادلارشسم اي لاف اسنل |للاازث
 يرام ر,ثملا نزيك نعللا نكت لاقف سا لوسد إمي نلف
 . امو ىرحا زن مزال زجرلا بلا صذ | نيدو ]قعتاضفانن# ٠
 صن نم ةارملا هد انسي لاف ملا لوسر اياانني,دو انلفع ناصقلا ٠
 ثا ذاب لاو ايلفعن اصقن ف (يل زف لاذ ىلب ناقش لجرلا ةدامت ١

 ا ١ 00

 لل ٠
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رحاواح هدام اش وداود اناطم داهبالا ركذزالاهم
. 

 قرانا كر]/لاجرلا نيلقتن وج نلت هذ لوف قزكع

 ب

 ,ننرلا برظاو رن | اهرب د ح اصصن نم قزف اقول نلفت | دوش و
 "اقارب |بمفن و ملون بر طل اظن نلاخح 4راذلا هركدام ن اويخ تاو

  ةبوجتايعدبلاز لن عوبو رب اجا ب وجوب ئهناف لا

 . ةيالولا رجال كازكو لوف ارجو ماتف نيمار |ةولصلا
 | برطاض ةدارثلان ىلع خيالد لونا ةرامالاونن الثلو
 القل آول لع ملطسال هضومز اناا بوملاو ملف بالوان
 وأو ةديازلا مصآل لش نعرارحالل بومل ارو وضوم ةرإو

 كلن نان ىرل ايضا با ييلا بحاصد ارم زن هلص[رمتلا
 هدا ومنع وكس لاَ ن |بوصال اف ث اد انزله ارعاع

 سلعاعا] لو )مانلف كل الرا |ظن هركذ اهنيزف ام اعان رحاول
 .اسسوعركل ا أعاي ناهنلا ةرابع لون | "ياهلا بحاصيواك
 ذر اعلا حز دج ممل ازمو ة] م أد ارتوتح ابعث الث
 اضاطشترحواجر :داشاشاث بويملاو ةدالو اوه

 لاث اموسبلا تادابم الا ةدايث بابىفركةاولو
 مو بع او ةدالواب ىأ ذب ديسول د ] بانكلا ركوب لد
 ا 5 انا اجاذلات د برحاد !- ل امرأ الع 9
 ادهم ةءالرعن اكأذا ند ارثيلوم هال نا ب اولي اهلا
 ١ ىوازجرلا دان الدرملاطّرْشي لدا رجلا خمضوم ا
 ةرحاوهاعأ هد ايش انبعمبدورئملا تي ايف ةارما ةد طوف

 اسف ١
: 

 0 ١ ا

|| 3# : . 



 فعلة ناو ها كاس ْؤيون لاَ دث و د ادحاو لجر ةد 3 1
 سا! اراس طعواتل ند ابعن ى زنا اطوتذ ةدند اهل جرا ٠

 اتنلا ةدايزط ]سو عمدا ولص /ويل لوو ةباهنل امكد اموت
 سيما طل ذ | لو |ىنمل ىلا فرعي لوو ىوترل صال ليل لول
 هركرامر تن ملاذا تحي لوا ها اهم نلصف لوف اطق د ١
  ةةايعو قدي هاو لوا ها لاطلو بيلا تي بين ا ١ رون لاذن اذ تيعأ د وعدل لعخةؤياوؤ ا لع دو لوا بث ها اها نلت ناورلوت درملاةطوعأ ٠

 انقاكَو أب || كب وبول اب ل اجرل | ةدابرش 2 كلا ناد ها ريع
 . ىقولا ]م ءازل ان طا ذا اه قرتلان ا باولياوزم ايفو تالا
 . كرما نقول اول انذ اهب نكي ما :جابلا نا مف لن ةيضو هت مص و ناكميبابل ائلح أ ذا ىريشملا مواب كبح
 دعلا طارش | امأو مل عملا انه اره ب اوبل اى لوا م1 هربت ناك

 لوبن ن ال وس الو ار ْملا نم نوضرن نيم ىلون لوألا
 وأ ىصلرع ىود ادريؤ او ىلا راوتلن ملا ]انذكو
 ىلا !طداذ او ئس اك لطب نوروىصوصلا يم لسنا ٠
 اماوسام ولو اماه ىلا فرن انلق بيل |لعرتمماو ئلطل|
 ىلا !15 ةطصلا ولا لع انا ىلا نحيدي لون |تاداعم
 واسس نم ىاب ةملكملا رونا نور ىزككا نعمتي
 لاق مومل |ردرشوا لواربوكم جوبرلوق ةرياغم] لل 2ز
 ما زومرسي نال مهلك لوثأ فلا | هزيم اهيدرع لا ذ| حمل
 أم درج طاؤشال ا ترب وافرح هانم لب دعا طفل ثدي
 وع نارىو ةردهاشم نعراضال اوه ةراثلا نا مباوجو هركف
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 ١ ةدابتلا طفل ن الوله لماتفد ابخالا قلطم ال ضاقلل لل
 | . لمحالو :ظحالم ن ودب ”لالرا اجد ازهامكن |ىلوالا لوا
 «" كلوا هاركلا ظضادالخلوث ءامناك ملا لعالسمالباد
 "|| تيبد هدايا نم ”قننملاماوالا غيب يرول | امي اي اع باوج
 1 00 أهراع
 "| كرصإ انكي لوف | ليل | لا لوصدال ذا لون كام ناقل نود
 | 0 ا بهل
 !| نملاذاد !ءريهاظ ريزشل رب نشل طور انهن نأ

 ا دربال تع نوطس مل اذ ١ از مالا ناكاذ | كك كين انه
 ا ناطما مرعتيسسن اريظاناو لونا ة| نكي لول ناد ابو أون

 ١١" راجر اهل ارعزعر كرما ن ابكزواو غلا لوصولا
 ١  ةرعاط:لالد وذ اعاطلا اع ,د اهتجاو ميد تاروظحنع

 1 00 ا
 /| لانا ملاعب نارعاظلا لونا "ها يلا انرشساام باولو اوت ١

 فو وق ما حامل نا ملل للتي دارو ريورأو دز ١
 || ننال ؤ حض لوا اضد ناكف يالا ضراس هنرئا لارا ١ 000٠ ١

 | اهم :وبشلا نالو ءلوق ماطلغتتي هلوقإب لو ليي الورلوو نم
 ( ارد شا ساكاذا لاوماحون ان تكف لوا هانا د ا

 ارلقا للعلا اذه مد اذامطأتسا لا لاكن ) السن امن
 ظ 0 لطبق يسر ّْ 1

 لامن أدبال ملا لا وا ن الوات طلق نع مولات ا اره 1

 طارلاةيكرتلا صل لاق زدانإن مدرهت اهيضت ولا لاخنا 0200 1



 هيكل الب :نكوت يل نافيا ف لف /لرول ا ىلا دول | عي
 هصئلوأ لو ةونرل اب لو | نضترزفن اليك اوثمولس د ارلا ناكل
 ارغد ملا لاث رطل رون اعواد ضن و | باوصا لوقا هازل
 لاوسل لوول ئف اع ملوث انرابد ةلوالا دول ملعب نارتالا لؤ اها
 غن اماظلا جد وصلا لاث اقل لاساذ ئه لوو | لاس أذا
 مالولا لاذ لوا هرازف || طصدر افا ةبذاكمطد هدو عدلا

 مدا طرحانعةريصلا باطل 2 مىةومالا نيرلا الع
 منو نسول كارزعانم اكد او بص ان روتف نكس نايل ذ | اما
 ولا ةراشا نم لذ مول ووزن |)- ندع | خي حز ح | ككذمملا ضار
 ندوضنملا لوا !لورغمر] لاق اذا:هليملا وضومومصملا لاق
 الدعرملاناكاذ ا اماذرعاشل | ءلارعب غافلا لول [لوصحره)رفنل |
 / دولا داش لاق نازي رهن ابق ن اوني لاول ضاقلا درع
 رداتسملا ناكاذا لق «امجالمدرملا |ركو صح ا لاك حرج زيت

 دواشلاءاحب ام صن لعا ساو ماهوالإب مانجا شدرب ال كحال ره
0 

 ملا زاك حن ىا لوا شنب ثني ام اهرحأ مل/ لاف قيال
 برت صيونام اخ ةداهئلازاوجوه كايد ارم لهل وزب فكل
 انج ال ىامسعنب تبث ام موت عر 2 :ناهيلا حاصل اق مالطا
 هدايا اع دايما ءالخدبرتسل نارهاشلازوك]ب داهشالال
 سبب هةباهنلا ةاكرسا صر هاش مضرب علا لضانلا لاقىتنا
 مو ل ةراشلا نصوم تبثي نإ ضن [2ل تاما نمي شباك

 جا اكراف اضف نم هريغملا جاني أر ع نم بن هيلع شنب
 «سب متم ازويطظرشي راد إلا زاد ركلا نواح تئي ذاق



 | الا نالطا ةراروهزب لزتأ اذا ةانكر بجرم اللا لمج .

 آ نالذل ازه اعو دسننب يلوا نيعل ار بوجو تنثب بصخل اازأو
 ١" لتناذإز بارض كلت فتال اذ فاه اذا ةدابثلا اد | دانثلا
 "| /تيحروبظلا نم ازهار | ىرتلوادي عاقل مصر ئاقلاىلختلا
 ظ ىلا مالعالا ءالوه نعالضن كسم ند |ذإ نم لعن |نسب
 ١ نطل ىفو هيبلا ف ىريشبل كلا توثب هيلا مكن | هانس لو
 ١! تيبالايث :دايذلا ءامإهرياطت غازكءروملا سفنب كيني هيايلل
 ١ ىزلاناامل جاهلا زامعاظلاوارهو طئاقلا اضل فن ع
 /| دفنا د الددو ملا الوسفنلا مدلعلا عاش ةدايلاوعرواشلا لحم
 " نر انماظلا لوا سلا لثم مملأ لاق قحالطدل ديب مالطا
 ," لم لونل بس نم اوهام لعد | ةدارب اس ىاؤوزحي ناضل
 11| لوا | ويلاكملو اهلك اماتمىا لوم ذوا ةدايلا
 ]] اذا طاقلاب نايا هسلاكل و بمنل امملوقدقملاب ناك
 ْ دوش وكام ناذدحلا لاذ ل ئاعس جوبا
 |١ نْئدرع برط ءذاذج علان ايربجت او لونا انوا مو
 (| لملَو طساتن ليلو نم فئلرب كن سن بجوموه ال قلفت |

 '” اهكادارا نإ لد | طزنلل عوضون | ناورل ة|دال نيو ىا
 ؟ نيلاماعإ>رب نال ريملالو عونمل 2 م

 0 بساهيبا ماسلا اف ةواصلا ل يق اذ | ىلافن ءاويكورف طرب
 | نانثا هرلعدزنو لوثلوصالا خب ع اكطزسال ةدارطلل
 ةجافل عال والا ةروصلا نام دين والاب نا صاظلا لأ
 0 محلا لاق تبلل خاد نيكل ن | لع اذأ ةدارتلا 2
 واهدي نا الن داب اعدهيشبل نأ نحمل ىنل درسا ارهاش
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 لاو ثيحْم لصالا لع رمت زال اوه غلا 2ىنسنلامهالولا ,للغ
 مررطربوملا نب اشلا مالولا لإز أو لعد وبلا لعوق ديفن بالو
 بحاصزبل دلزاعوالاةىر امها ادد ان الا نصرت داق يلع
 2002 ارم ىام باجر | ئكيل هينا ذ !ءانل هامل جالا |
 بابالا ندب كفل زل ىص لعالم أب ناكل بحاص

 هبجونر يصل ائاوملا لاق و و رسلان يواكرا رب ام يعز بكل
 نوال امو اذا اق القلاب

 ىش ىالطإلا رهد ماملان | لاذ الوصالا ل ارعوتسب
 افالم دايشراعر نب نادل طضاتلا لب دهنب ىعولا ظ

 ةدابتلا بابا "دانملا ؛ىم مات نوى مزمز يبح

 ىانأ لذ اق ولم رطب لما ناكاو ةداثلا

 منالد منا ولب هريع ةد ابن فعررشي الو تار اشسالا فياطل ةر

 ه المج و « اذ ممسول مرر فل نس الفزفلا
 2 م الو ل هر هطول ظ

 | م ملوث دبر 3 م ا ةد الا دعب

 ندارملا ”جرصبا] اما ةةسبانالذ| لو ا ظ
 قا ارلحرتعا ةدابلاو و لالا وجو مالو

 مانغا طوول لكلول هال طيجالر ال اهلا ٠
 ةننمرب نإ ذأ ناب يبن |نكعو لو |نايبلالل
 الوز ناي سل ءومظااءلسلا ا

 ف الو ملعرزعيالؤا ”لازاو لحدوث ملا اعراو رمل 2 '

 ةر ىف نكس ولن ملوث الوارباس بلا نياق مالسالا ا

 امن ذب نبل ه1 ةدامشلا اع ةدايثلا لو وقل ( 1



 وأ: اولد ق هداهشزصانل ادحو | ذا ام نال ائاو ملا لاق ْ

 ظ لاا ناهض واوان
 اذ راكرةداهلا اع داشالامنرظن موف بوجولاو باجيلاد
 ظ 3 لق ةداهنلاىل :دابثلا ابشر م يملا نكت أد املا

 | !/ابيحان اذ ثحض لوقن حلا رعزم لع نسب لؤأ كذاب
 ٍْ الل دارعلوباادا ذوي ن ابل 00 اهنا

 وو لع نموب يح ور هرعت ف نوكيام نال هنن
 . 0 وكام نال هز اوحاوم نسب يحول ةتيضقا

 ١ انعرل نصرتس لل لذ طق ضل :ري شرع افنام رق وز وجا
 ١ بسلا ااا يشد نارماثلا زوج الوصل ل

 | رحاو سلو ضاؤلا :بالوو لزرلاو 2 اكلاو تولد
 ؛| مددلرفو و كلا لاونلا 12 تاناوسرربا نم
 1 "ةقنتم لد اساعد ارم

 | لكتب ءانس مرن فورا اناس ةرهأت
 | لانو ا ا الا اكل

 /| نمار لززللا رف بسنت نيلكن وك( اوهدركلا ناقتشال الاه
 : قت از: بنان اتت ذالثلا نوك از
 : هلذ ةبوللل ايلا ن وكذا لونا تلا با نم ناكو لو

 ' غيم ببل انوكب ةرهاشملا هانمم نويين ازوجو زينجبل

 | ةفورسلا بابان لسا لوا صار للا بأس
 ْ ىأل أ فانملا نعوم لااو نل أو لاه ن | الكل صح ٠
 ظ اس لا جووملا ا ماش ةرماشلا بأسا نا

 ظ / زا ىانلا نيمار غأعباسا ناعم كرو ءزهذا



 كرد الباطل و بلا وبغ ف مق ال بابسالاداّبعان اماظلا
 كورلا اضتاراعون ماكا امي ئاهتي و صملا لاك ع قد بيع | اع

 هراذام )ماو تيك لا االا ب اهيل | ا وا زوج اعل و

 1مل 0: ىنعلا [صاحن اب ب اهنا | بحاض

 يدضاجا ةريغلا تو نافد اهيتشالو] واعز طعةلعأ لوم
 9 مكر ب قيد اضان ال ثحانهؤب موج نعمل
 اوسع اون اون ولاماو يل يد انا وع ظ

 قوت ب دوبل اًوحرسلا لعل اوههعلاب دارلا لاعب ن | نكعو
 7 ا

 :ناصداجاعا لواما الادوية ار
 0 م دارنا ضن ل عمادتل اب دبش ن | اقل |ذ

 لوا ىلوأ :بأورلاىلذع لون هريغاع هريمل | مجنابب لد
 ىائلائييرقعلا ناش لاا: ال ءلوفاهدحا اعد اشرقت

 هو دل !ديثي نازوجدال نكي لز ماكلاب سس نإ
 الف :باهتلا ::لكلا لاو انام اناا مشن اان
 نب ذأ نيمار لارا لع وش الول ان | لون ةرقل |ابحاصرع
 لريو أو ”ببامملا م اقم لوعن نارهاظلا لوا فاعل ملاذا
 قي مع لافورأوو اشتسالا صق ئيب لوو بانك لع

 . فقوا | طدايدارماو'يب ملاررصل تاذولا 4 سَ لّوأ لصأ
 وجا نمل ن ادازكاع توقيعا هزه نأ

 انا م)عل لوا مالا ريبل | ىوس ول هرب ناك و ملا لاق ظ

 نا ةروصلا هنن ادري وسو ايش مدب نإ منيو ٠
 ذا عكا اع لرتس امىعدا |تلاز ماا



 اتلاف نا ورنكاد ابسوولبرلا زكا مرش: لزطل مالكلاو ٠

 0 بانلاةاموتفا نال اجلا 4 لا ل |هلكت ايسالا يف ةلاكولا هجرم
 ا ليو[ ن| سلا :ككأعوطو :صملاو هسل نم ملا ب ابسأ نب اعب نا
 ظ ل بلا ن اراذا للا
 ١ ]تم نأف ىرن | عز اذه لب هيب, ص اولا ولم بوحوملاو جرابلل
 "| تالا ناةربل ادري اعوأعيب ديلا ىذ نمت اهلء اهوكف ع

 ١١ اهيزتكت ىلا لاز ىياثلا ل وون 1 انؤكيوعو ثرالأ ةروص
 ١ ام :دايلارفلا] نا ئسبو واحلا :ىتسنلا مالعلا لاق لقا
 | ماتتلا رم اكدرب فذ ننول ىحريلا "داعم نب لعل | دافنسا
 ." ىؤصملا لويلاوماتن ئبسئسانلا ةداوشب انيفلاكنوكد | روكا حقو ىلا د امل ىلطم لالم الادبلا "ني امس نا

 ١ ىاولبزلاةر ابعو ىرن القبل دبل | مايو هعاشلاب هل دوش
 1 رضوإ ماشلاب زوج موف ىف هماشلاب دييشي ناو اقللرسن
 ١ بور ةدارنلا دز وك همويؤ هرب ىف نب ورب لكلا هل دههشبل لا

 ةدالاز ضديلاو بورا واهماسل| نال داش لشن ال هرب 2
 !| ىن اعز عساك :داينلاب لكل اباضفل ا رمزلب ضاقلاو
 ١١ ماس نع ط(ذا امإ ةرهاشملا لاحال ىالطأوأ ةرهاشو
 | زوج داىرباللاه ارا اذ وج فالع بزب لف جوروا
 || ناشادب ثدسنل ب وربالو هرتعزل اونو و مشن حامس يجمل
 || ادتنلا نالا ازهو هريغ ربو | هريغ امس زوكالن أ ىلواع
 0 قل زوال جب زكك صال بحال اجد داي اءب اب
 هر مزيف ولا اولا ءانجتس ناز ءاازوجالا#
 مهيلت نإ ىايقلا لص احواقل |رضفل و أاهانركذ خلا ةررملا

 ا



 ا ا

 كلاب ديلا احدي نامه شلل | جحدبح ماقل انهى امنن ف ناق
 هاضت لاحت هري ناعو ضاقلان ائحماضتلا اضب | ازلل ا
 ةئلاخلا نموسالد ىو ادبي ن ارهاثنل احيا تشن !ةزكأ
 | ذا اموهزنكا عرش ناذ ب ارمملا ءامو ىليزلا هركذ اع نيب
 جبال اكدربغدي باضَق لاح ار ٌعاضَقلا لاحم اق اىأب
 دارسالا مزلب نيكل وت د ايزنلا با دارسن ملي اليل لوقا

 ىسايفلا نال هاون فاصحلا وا فسون وب | هركذام أروع طش اذا
 متن ]اذ زاوهلا بيس نكي اهيلا ف لاق لونا بوجولل اهبسرب
 رق د'بانالانسدارملالمل لوا لكلمو زب ان ىلا ”ءوش دبل نال
 ىلإ تتر نال نجا نو اوما انتل اهتنرسف
 لاما لا اصبا ونتي ىرقلا ملا لاث نانو اماو لم

 علا نوكل اهحاو ةهيشلا )ب ةريسويع ةيشلا قش ارف لف
 لايلفركا ب يبان ؤرعلا لاح ن ود لوال ايف ىف ا
 لم“ ماقال ما دشلا ةنحسو عل اري نم ءاؤئل الحم نإ#
 التم ولا ب ركل |ةحئار ل | طناف لس اف لو |لاجحال ا درب
 اما فعن! لوف ةزناونماد امحالا فك اقحال|قنريني
 ف لكي ام تشل و مال ”رعببإ لوا بش وركسأو عجول
 ل اذإ نشا اب هد ايزل ناب ببجاو ا اهورب ا فحل "نامل

 ىلا )ب بسلا ىبإ ةداثلاب دوتلان اف تكف لوا 2
 داوجازهووسايلا باوجأهن اللعب بارجلا عر هاظلا :كيصلا
 ىلا :يشلابوهاماوماستلاو مل وتلا مضي ليكن اسال
 بشد ورمل | كلا اهنا هس اذ ارهاشل نال لو | بلا

 لملاوه مدلكلا اره اع نمآلوا هريمَسِب ىرل |نائنالثلا

 و مارس 0 ١



 لما (ةسلا رمت الذان اثلا ّسرملا و وه اغا ىلا كلا ةبش نم
 ىئافلا لو املاك غي كاز اكد او ىملا لاذ نيت ا ”فع
 ايدارادلا ن اهاظل او ىرن | اىرشن أ رع نأوبعل نيرعصو ا
 رجشب كالو اول اب ن اكاوس,ست نعوبمب نم انه ئيليكلاب
 ' لفل نم باب باوصل اب لعا هاو "باع | بحاص مالكه يبا
 ,لوث| طورثملا اع مرقم م لاو ماوي شن ال نم هل 5س
 اتا دل صاو لوف :دابلا نم يش نعن الد ارملاوهطو شما

' 

 7 20 لاصالا اعمل الدال ل وما يتلا انبمو

 | نييتنان 010 لوا ها مدرع
 لان ن اماظلاو لدا ا قدرتنلا مدعوم ةياملاو مان ها راقب دان انوانلف ف لن ازحا ب اوج اسد ءاوثالا
 ليوان للا و ىا يو لوو د جوم نين ا وهو طولا
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 : د

 - ىلا جا ةلفتونلاب نيل رزعلاةد اعاد لوقا تؤلا
 ْ ملال لادم نك ا وةراس المريض ابد ارملاو ماوق ربو |

 وشءرع] 9| 5 | صاضقل ادد وراكر اصن أو ةرداصم للا

 اكو بل هرم اكرهعلا مان موقيا نان |اهف عالاٌة داش
 اهرب نرككالثم ضاقلا باكملا من اب تينا الو

 ةبالو :لاكولا لذا نالوا باب م ةد ايلا نال كواملا الد رأو
 دعانوذاموان الار وحرسلاومكولا رعب اء زياوا ني لباك

 فرقلا ىف ئبد هرم ىرل لون زعم نال ملوث باحة زمانف ملاك
 نأ هداوم لوا وزو ءادو دحين وكنع عرج بولا ,

 ماهو الو بال مث حاملا ةلعويفل قتشم دا ةبسل
 الوسم ازكتةلعلا هذه لوزتال "دولاب و ئزفلا فاو رح نوك
 اق تلد ملال

 لوا نمل ادرلا نال مما لاف لوال|ليلدل ا نالحمارب تل
 لساني لوا ها فقونل] تباثلا ملل ذا ءاوث ركل ماتنمزاالال
 لما :داهس د بو لوصلا نعوزلاو نقوتل |نيبءافانمالؤ ا
 قيعلمحاف كف ناؤرلوث نلقامرب ونام نادل ااه ع يذلا

 ا

١ 
 رف 4 1١

 | ١ هربا
 ا ٠



 ١" ةرحو باولو ةرسافلا ثال ال ررتس الا غو هلا

 جالا
 ازهو ىلا

 | دفّهحاعتاب ناف نكي لقا هاذاحمارب ان اكلك يل وتل اذ
 ١ اب لويلا عسوزلاو قايسلا مرول قابلاوه ىرلا ثباثل راع وح
 ناو معطقنمانسسساوهو صم ا لاذ )مان مد اهلي املا
 ١ كوس اذل وسحر نيدسانلا نال ١ ايا قشلامالمل ا لاف لونا
 0 دو مدلول درت هان اذاو ان يذلا نك هانضمن ات
 ١ كك نيباثلا نال هاو طورت اوس اء ويغارسم امالك
 1 لاك انلاوعو ىلوا لو ىاشنسالا لي أها داما

 '' انفاطصال | جو بجوم ندرئل اورو لفشل ماها ]عووفولا
 " و لوا ةرلاولاةد اهع 0 فما ل
 ماعم دازل اباوربعب اموهدالولارب ارذؤ انمل اكركامد
 ظ ام ملدا لانو علبزلا كلا ورش دؤالاو مياهنا 1
 بيصا| ةروبذنملا سكك فازه رجو ام مي اررلا ارم

 ! را
 | ةلالاوصلا لاذ ”عانقل نم ال لو ءونقلا نم روث دجشلاب
 | زيحو غرجؤ او مد لكك ماورل نأ ل اق لومأ هزيخت

 ١" اهماءالخ ا الذ وجل از احزم هع طرت

 ايو وع ط لح 1
 1 أودورح ا حرب و أمتك سوه

 اانلاه
 ١ ل



 محا ذاب ضو الاكسل مارك ني املك ن ىبلاف ١
 اا نشل كالمالاب صخب | لم انف جا زحالل تو
 را ارب ذاق عير وب لوم اهانعام ن1
 اواذاروللو ضورعلا الور اقمل انا -ري الور انرلاو ماررلاال
 نعود [سو ملعمناىصن اذ ملا لاق يئس ةاواسكلأ نال الملا طبالرتبانرلاو ماررلاريعلامأىرحا بجو"

 ب رهن ةينغملا توصوا لوا ةينفلا ئومالا نيتوصلا
 حن !ما نر عروب ملارملو لا اضل |[ ضنعا لدن مارح ثول | هفرر م ن اف دإ قرضار ةشيبع اف نم ن وليد ئاضلأ

 ديستلل اىلل جاحالذاببكم لذ رضا كلا ةيضملابدارملانآل
 نأ زايطدرملا اهات ل اوهب در الا لع كذ درملان وكف

 هنن 10 ولاا زر اجمركذ موشن أم عما,
 اىزم إلا نوكين نالوا دف ةييطه ف تحاناذأ لالا

 ايو امانيلف بكم سم ئذتلا ن اكوم تادابزلا:لسمف
 تحري ل ثا هيد مرح بكير هنالو بلل لعب سل نءدب الو
 را هل رحب كيرا هن ال هاوي سما ]لفن نسر عاظلأ| نال ١

 . هلو اهساوالاهموطلا ناز امانف ذاضللر انخا امورك اما تنزل ةامأ ويزيل و دارما هاري بكا نبا, ةايز
 تلال وعر هرج ناعوب ى الملا خلاف ماذق نب لات نال ٠ رتطلاب بيسان نمثل نال ثحرو لوا اع ىتعتسوبف ١
 ىلصور|"ماماوب | ىور النمل اود فلا ور نطل اممريغو أ دن ايشل اكسصق هاد وعزم ن اكاوسر امال اكانغربعنم بزعل ٠
 "يح رم أو نيملاعلل حر قمل ىلاعت هددا نأ لاق !سو ريلعمالا ١
١ 
 ا



 ل[ : 1 1

 ١ (ونلاو ىلاوت هداركذ نعدرصم ب مع .١ الردم ازمماو فزاع

 ١ زوري ث داح نع ناكهاسم 224 الا7قرلاوهو 4 ابهغاثلا

 اهال لوما ةينفملا نركك جب رك نعنتك ملاغاو هلق هركيو
 ظ بنا لعمملا هدانا هل ني لأ قالطالا اعدم اك

 : 00 ظ
 7 اك ب اسال نوك ناد ءامتسالل م عاجا نان مالسالا جي
 00 نو م نسال فوكو

 1 رام دال فضا شا ىلا.
 انمرم عن اكن |ءامج الاب ةر اههنلا لوم منع يطشلاب ىلا

 1 )طابا بذاك تلاع

 ١ اىازفماىوسرإ ن:ل لئرومارحا لا زها |ذ | اكان
 مل دعلا رو يحل ىلإ اهيجاص بتل اببس نوكك علا لامفالا
 ١ ,داننسم اكل وعدم ن زو لعديرزنغلاب ”رملا نو ببتر | نكي لوقا

 | لنا جلا اماويلص| ن وك نيسلاو نؤبلا وم نونا 1

 كلا ةرباز اه نيسل اذؤ افلا فب ةرتشتكل نما :فيصع 0
 العلاق لوا بزكلا نع هنعال دش نع نال هكا ذإو 0

 زل مال ئيل الدلاو نيساعلا ةد ارش لت ال اصلا خو ىاحلا

 ةئبطا دامإسنال موتنا: دانت مطمالرعناكوءاماق 9
 ةفينجكأ ن انمؤو ئالخالب هزسم او صاقرلاو د ومشلاو 1
 ا

 ا

١ 

 ,عطنلا لاف هتالزغلا ءطرأن | ام لاق دزبغلا ةدايغ انتر 41
 يحاولان | خب م ما صالاف لين الزيغ ةدابسم اهنا فو 0
 كت”اقودملا لاف ىرتا براذالاد تاحوزرلا قفل و ةاكرل اك ا

 لها ةدايلوش مدح فا قسفلا هوحو اخلغا القتال شالا ظ 1



 نم يالو نم مكامافاعفوطسم ذاف لون فالخابب نوكأ ٠
 ةِنسرف نطملاف راه هولا ةروسؤتبالا هزه لو نال ٠

 ”ا// خل اذ نارتلا لوبن | مخللو لو | فاعمل بساننم قبب
 . لم الذ لولا مرعاع وشن هرورؤو لل نزعل بجإ# ٠

 كأم دار نو ترا | اعنتاسملا ةدايش اهلمركذ ام اصول
 ى ىلاذن هدا لاق صملا لاف ىزحار ادم نم امسلعر ادن ١
 | ذل مايثداجلو رز لاظأ ءنوذاعأل نثر ارقلا الن املا ني از هل وأ ةوفسافلاه نو رئاطلاق ٠
 الولا لها نمىئرلانالو لود د لهنلا ةد ارش احا لات :
 لل ذا !لا باهل ف لاف لؤ ار امصلا دال واو مضلع
 لعد لف + اككاذ حزم اهيجوزف ةرهصل ذنبا ناكل
 مادا . د م الواي اب نمةدايثلا نال لوا ةدايشلا ا

 ةرالول بار نم ةد ارسلا ناف تحرج لوا ىدلإو ىالا ١
 زكى دااىف ىابسل |دوكتركت سلا لعوزلا بالواو ١
 ال اق | ببج اراد نيالا ئينم اننملا ةداهسوعقلوأ# ْ

 اذه ال اركاذ نيوؤعنملا ةدايتلوم لرب بالول الهاف
 باوالو راو ملا ب اوجيع امنا اذذ الجي عرش الذ |باوملا ١
 نم ايضرم نو د ارملا سبا ذيع عجب ال لوا ضرع سل نأ ١
 ةد ايزنلل ايطار مودحلا ارح و سيلذ لاو ةدايثلا تي
 ىق اع احين الالاف لاوحا ثيجرت اضومزن وكب ضنالع
 أهيم ٌةدابلاو تالمامملا يحزن خرم نا نم( هرشول دباس 1
 نو ملون لوا رلع م اميل ن أ رعوترمب نمو اوثرعاظبب أك

 0 ا

00 
 ملول



 ١ نس ئاشلان ال ئاتسلاوىرلا نيب ثراوبلاىرجيال اعاد

 | لماتن تحب اني رعؤني هربخ د اكل ن العولوقو ارشم مدع
 ١ دقو ماو ”دالوا | دوحول همت لم | مزتلملا دوحوأ هنم راوث
 ١ لاقاوا طبقي الملا لان ام لم ر احابا 3 رم
 ' طم ن اصىزلان اثشاىأن اغلا اهنا نو لسملا احا
 ١ لاؤال اوبل ب اوجد |ريز ذوحامز الئلوث هانا هرب ىلا
 ١ كامل لاق لو أ انراد لما نمل نال ملا لاق |ءزارج

 1 دا نمو اهب ةدايزتلاد ث المامملا ىلا هجر اهانو اد ]عا
 قاتلا فازهزش لاف. ال لدوزن الام او زرالاؤ برالراد

 كالا لوا ىراالعبل بالو ال هال ماو زلت نرد نيب
 الولف [سلاو ىذا اف هركذام اعاتزطم :بالول زها نم خوك
 « ملعودلا دات شنق ملون ملا لع د داش لوو نم ىايقلا

 | تلد ناذاود لاط امي داش ىعازحالا نم الاحإها

 ماويختن| لوا ةماولا لع الوأ| لق و هلع ئاتلا
 ناحاصا ووش ب مهءالو نس كام ىلآه ماوس ئااخح
 جدال ءلاصإم ىلا بالو بلس م اذن صملا لع شال
 الالو انلوب ناىلوال اذ حاصرعرب ال ام مدرعلا 1 شارف



 لوا اهلكرب ارككا فو نري ال ذا صب لاق ان داو 3 ٠
 لوف وعو ارملا يشل انما نم ءرك د امويعإملو تك فو
 لل انامل ذ لاذ نصاب اا نونو هياربل افاناحصا نعرف ٠
 الو بزكاب قري ال ايست سحيلفت هروب ذاع
 ىتلا] ىلا ون دبل نوصل انايحاربلل بي داعي اكأإ
 بن دال الرعن وكل ما لعانكاش رماعوالدع و ٠
 صر اعل دز | ىواريلل كن اكتر أو :ضحم بكن وكر
 راارول ارجو جاو هازح رلووزم ككذبهوب د لد اله
 نم مويؤملان انطل ى لونا رن اذا الكصم الا لسائق ١
 12١1 /ذدانخلرىل انا لسنال نك ءانلسرلوت مالكأ
 نأ باوماو سام ميل رهن مصل ارم جوالذ | ثمل ١
 بهدا ها نقيب ثزه ابانم (رشلاوع 1
 ى واذ ةدارا ؤهزخأوملا ناار( ملا رملا هك روبن ثرذلا

 لرولا ن | لس الو ىسطل ارارحلا درجت هراسخاو
 . امهيازانالجرلا بط | ذاق لاذ ملال اق كد ديرب .
 ىرارابصو هامحو | ل اىعوأ لاب لوا نالذ لل ىإ ٠
 ىصولأ | يدي ول او صملا ل اذرأ حوم لمحو انكم
 انالواردصلا همايطل جرش بيار مملابلا عسا نكع عب
 كولو إف ف ىوعرل | نمد ارماو صن ام دوسالا نيبرل |الع
 ضن ىبل ننال هاو زن بوتهوطر ن | ابصو بني نإ حاولا ٠ب ىوعدل | لعنشونب ال ذأو حا ذ ا اضرل اوه
 سو هانز ىو ءانزوادسن مول وا
 وأو انامزو لذ طين ناب بجا كو ها مداقط
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 ا

1 

/ 
1 

 7 ويت

 - ب . تس تيب تس 72 وءجوج
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 الا ةتزارجاعح انام القبول اذا
 3 نم اضيا عوهم اوه لوالا نامزلا مي للع
 م نا انين وكل ينال اريلدلا
 . كوفف هاذا | نسل ىف لوقا عسل أن ال هلت نم
 ارا دابا خشب اكربلا ب

 : 2 ا 1 هل 0 الو 3
 8 تحاصْغأ

 ةيعرب 0 0
 8-0 لاقلامكدلادىا ملا يشأ لود



 وات اطضاو ا تمارا ونمصملا لاك ثد اشعل قد ١ 1 .راعبوصم/روأ قد اي زدعب تمد لادح رب لف
 .بإب نهارا نوم عي ال اكو ريضتل اىا نجف ألا

 ارز وا م اق طنا نمت موا نال ماعلا ةداراو اقل ا
 لاا وانة ايزل فص ةلطاب تاكل وا هلطاب تاك
 لطامبو را مامرخ وااضلا ىا رإ و الواديذ ام هيتحرللا# ظ

 ناف نال الوم ىرنعرظالاو لوا اي رحارتعد انوا
 ضيف ذاذلا ولون اب زكمرهاشلا نوكب يامل صج لو اع ١

 ةيام يون اعو رأوو نمد ارملا عايلطم م د ايملَضنالنأ
 0 ١
 درأا )ب لما ةئالاوعرلا لاه ىلا ةراس | جوف هدم
 5 00مل ماب را ا
 حي ايزل هضوموه ويل |هضوم ب |هيبأ اذ سديلتلا|”نهيسس ١
 كانا بارصلا عادداو كفو تا ناصفنلاو
 اضاو مو الراس وهاعاؤالتخالا و ماو ةداشلا#
 نا لانياوموزلم ىاداخئالاو كانا أبوه ن الشال ْ
 داكلوه اذن الا ذ | بكا نم دريم اكئالتخالا نم نانا نب
 نكتراذا ةدايزنلا حملا 1 اقم ايلف رهنمما لع مرومرحاولاو ٠
 نس تبل اهعا .مليملا كبدي بابارص لو تلد كوع ْ

 نرهاشلا ناننآب وجول درا اماهنوك ةدايشل ا ئالتحالا
 ةكالاكه دال او ىوعرلا ئالتخا مال انلتخاو اماىربإل
 لوا 1 لوا ةدابئلا ئععم ثفرعرو و هش ةريصن د | /نءاع
 سلمنا وحبل اطم م رعرلا نا لعاف هلو :دابللا باك

5 
 ل جريج يب لا ا يلي ب ل يي يم

| 

١ 
1 

1 



 "| صاظلا لأ مرن ن امال وا تالت نمهرككام لب زك.

 همدعاماورعاظف دوف اوما رزعامدوجو اما لامن أىدنع

 اماعةفيشجدنازرعلوسلا طب تبل نيرككا خئدابلا ٠

 , ىواماعتجل ن اث ىلا مول صال خ ازد ىا لوف صال اع

 ١ لوا ذاتشناب دبغنمو كلون ثحبف لوا ةرؤش د اواو
 امل سامان اال لوا المنا عد اوا ولو قْسوعْنم ىا
 ١ سوعرتلا ن الونمرحاوه ىرل الكل 3 فالثخال |ن وكوص قبس

 | كتاموصللاصنل ص حاقلا نالو لوو اهنروت لاتب نا
 | بط عاب هرؤتلا طش رعإءلدب ىبل اه لم اهنمدب الث
 7 يقع تعش ؟داثلاز ال لاقب نإ بوصالا واول طماو د وجو
 ١" لزاتداسواوعرب آلا ىلذ نوك الود ابعلا ومحو دما لوف
 1 ءالاو نوعر اش اركذ از كلم م١ وف أوملارثعاهدوجو امأو

 0 رون ىورلا مزون نمدارم ارسل ن أر وبغلا ل زكذ ول الا دزع
 7 د ريال مد ومنا دهر ام ىوعد م عنب تناك وعد نا

 | تلال مورومتلوحول ىوعرلا نأ لعالص | غاثل | ثمبلا
 لاب اوملا ىف هركذ اءاو نيرحا نب رصاشب ئرملا ىاول
 قرئ دا ذاهب امونجلو نلإلا :دانلا لدم: فايس ال
 ١١ رماشلا برك نام نت نع عدملا نوكس|ءجثيخنلالا
 | نازاكن اوبس ال نلان لوس انيلف ميال اذهل ى/ا اقيفتو
 هاشلا ئانث اسي درصلا لاذ ىحارت لى ِسنْل ةرهاش عرملا

 . قبرطب نمل |: داعااعنيبظنلل اي اطن نمد |رملا لّوأ اظنلل |
 م ارخأ اذ اظنللا”نل اكل :ن الذ نيكل ورعب ال هضواا
  ةداين نيب”قئاوملا ملف كدزتل او جاتكا و ةيطعل اوما اك
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 ا
 ا

0 



 هدد ماك دارئلاو ىوعرلا ئنيطرسو ةربلا "فرط :ليسو
 ةداردكاو ىويرلا نيب مشل قةهفاوملا ازكو "كانه ابريل مامالأا

 كر اشلل هن نر اخؤكاف م رصو طوسبما باحة طوسمب تسب
 نيوبلا لوارم اعدضجل) وب ثيؤالحإل/اماو كلوش ددرل
 اهدرائل | ظفجرير كاس اهذ بكر ذا نتتلايزحالا .
 لومصمل الها و الاطصا لعربل نيه نيت اقالطأ نروصوه ٠

 داوم 2 لودلاذ ىرن اوضوم :ىرعام اعان رزعناعؤلامرال
 , يلوا لا قالت لعل رب رادو ىلا لاق ثح م دنعن اعقل
 "قر ايعاو نبلا : نان الاوه هرعرتسملا نأ 2ك ةداشامث ١
 صملا لاو ريرترف هزيعإلاا ا نيل قازتان |ةرورمل ظفللا
 طوم نااضباو لأ نيذل الا نعسربعب ال كل //نالازهو ١

 ماهو نذل ال | يدي ىدملا ن اكىوعرل |ثلاخةدارثلا
 ىرمدرملا فلانا نكت لف (3# نو دام لعلي ال مواون درعل
 نلاءاعرحاررش ناو لاق هلو ىوعدل انلع هدايا ن درشنأف
 ىورلا اهرب ةداّشلا نل اك الو ل فا ها اميضد نلابزحالاو .

 .اىدحا نلعب نا كرب ل/نيد رمل معا ”بامرنملو كلالاكلاك
 اذلا دايثلاو ىوعرلا تكالخاد هدازلاب اكن اكد رزحال اع
 أرح دين | ذاذ ادومتم اوم رحاو كاع ةياف نوكاهيلع ١
 تاصخووكرلا تك نيلخارلا ئندرعل أدحاب ديت دوف فلا
 لوا اذ احالو :قيقحال رلوث لان ن لالا هرخف ”قئاولا

 ليف نإوف لزنمو بح ركود نيكي اذف هلو ىلا ىزيباملا
 ضاق كد لوا بجاو هلو ىلا ئيل | ىدااذا طوسبملا غرك ٠
 كلا هاعدأ اهات اب اوديزف انيد بىدملا ناكن | هاوانف غناخا



 اي

 م
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 ١
 ا اور اذار

 قم ابين هده داذلا عد اولانكر وون ىوعد ريعزم
 هيام نجزحالاو نل الرا ع دحا دوش ال اعد اول و امر
 ١ ةويرلا اعني رحاشلا فاذث | هررعن ال”فيلحمن الود كيس عتب ل

 ةاهضاعنب رهاثلا َداذث هُم نال مررت ام ئ ا خرجو لو طن
 ْ . اييلشتت هررع طمع اظفل ةدايغلا و ىوعرلا نب "قف وملاو

 "| لادا :ئاولا بوجو واف ىرن اكوعدربطب ”.امرمخلا اع امتد

روم كاي دبع لكم نك
 نفذ اهنا 

2 : 

 "| وصور| ئدلا ناعم نيعلا عقل دو إد ىالطنلا عشلا 2

 ١ لرجو ئدلار ورجل او نيدلل وفرملا نيزعل اربع ىزلا لود قا هربغ

 | ونال[ نلالا بوعد اعاتنن ! امنا انلذ ام بارو راو ىكملا
 انخأل "رج نوكال باصتسالاناقب اس وجو لعرب رأ ناو مف

1 | 

 ْ ببوج اول اضم | ن نب دارلاو 4 ': ل/ب وصولا

 اا مل لان نب انا لانا ذ احزن لعب

 تسول قألوث اذه نون ارب شالا و لقا لقبالذ | ناعم نع



 ناخؤطاق ملك موبزملاو لأ لوئعلا هلال هلثمو مخل لاق
 لصاعو وذ ر وز والعاب اضتل اب دين. بل اطلا اس مل ذا هلم اا نأ
 ىدسفل لاوي نا رهاظلا لاهل قيشت هدو دما ت ازا
 دف هه طحوا لوبا ئيشب ىيلذ طعؤدملا بازكااماو هلوق لا
 او لحث ام لع عزت الازهو لوثا وا نيرهاشلا الثا ن اانركك

 فاوجار امر التشاريضل اب ن | ]/ قبال نأ تيل اهتضاذا
 مبيد لوف هرمي يلع وجال كل نيرهاشلا ىل ال رملاو رهاشلا
 لعل | د ماركو انالطلالاث رك”لكؤ زجل والا لو أ رحاوزك
 لايحا انه وب ريتا |كطن | اههرحا نإ و نزل ديم يزل وا هيلا نم

 لابسحا نيدهاشلا ىدلك يبق ش وبل ابلانتشالا نعت 1 لوقا
 جب ة)عالاو ءرتلا ينم :دايثلا انلقتر ل لاحرحلا اجيال

 "الل هطنل العاج " ابصّويثؤل ابل نسشيف اصدر اهلوض عشنا
 ارش ال ةرورضرحلا بج :دايزنلا انلفدانقفد اذ ا رخل باحيال ظ

 ناب اوجز عراشلاهركذ ىرلا عاملا جو باوملا ره زعلو ىزنا

 , بلت اضي | ءاكلا ب ارجل اوسلا نع ب اجارف (راشلا نا غذاثلا
 ثوبان | 2 امل او لوف ىجاتد و رحاب اكنانالااع:دابشلا
 كررلانلسلا و اكل ذأ : ا صب ملايرتعم رسل انكم ناكد ا .
 ةروكرابةدابتلااد | لذ|"رقل اباد اعووقولانكو دارت بسلا

 بالو مقنب نيكي ولاب 03 عز وولاو:بجاو-ثؤاالاو
 دحاو]كلعدرملا بالو صملا لام ديم سيلايللاةلعاانال.

 بسلا ىوعد ناب بيجا رلوث اهبل "جاحالام زكطفل لوا اهزم ٠
 فوعد ناز ثح يو لوا دوضتلاوهوث وس نا اعيد نيعلا .

 ىللار احلا ةروزعل لس, هركد ام اعلن انيا لسن ال نيدملا بسلا

 ١ ظ ظ



 '| 2| ذا اماو ف بوز ءوس طرشي ال ئنوتلا ناك لود

 ٠ اوجو دال .. لف ثباثل ان حلاطنا ن ةدامزلا# بهان 

 ! الرين بلا بسب كب ازيلال كلا عداول نال هه دوما

 ١" كيث قيحزانلخ اهناف ليل اونع لاذ اب زكا نعانرحح +

 | تدادلل يلزكالو هرياوزب ىرمل ايس حر صالا ىيلطم الا
 "! ى ىالئخال| ناب لو لالا مامالل حش وزنكلا 2 ءاصفتو
 ” تلبس ىللاباو ديزنف انلطم اهم عدا | ذ| لوا غدانا
 ١" ادن بس للا عد اواو ئطم ا كاكا لذا بسبب لكلا نال

 1١ نكي ئيولا ]ف ناف لوف ثعلا باوجريزظب بورشتال ولطملاب

 "| ناموضصو ىلا ىرتش الاي الف ”بامىض داز فلاب ىرتنثا
 | ذخابأ] ثبحةءامومك طح م ةباممو ىلا الو نيل نون أ ١ لسا شقا هركقام نا دم لأ ىلا ]صاب يشل ازاي ارولو
 | نوكداز خاؤلا الوا ليلا ن اكأذ | اضباو ىئلأ مصاب مهلا
 أ ةيلؤنلاو قر هدابزبلوالا خلاب لوال رمل ابكت لكم ةكارلا
 | د ايزل قيلالصاب هسبفشلا زئحاب ائاو كر ةدايز ريغ

 ١ نزإب ىرملا نالو لو هد اطا بالرب وبس | ارولو ماو
 "ا بسلاو دوصقم ظحالب نا لأ هازحا لبلد مرهاش رحأ
 ١" كان اورهاظرنسلا و ت11[ لس نلف ؤنكأ يدب ىدملاد
 / رازكالاو كلشلا قشلار ايتخأ با وحو لوالا طلرل اىلا لووب

 لوب اوهدوستملا نا لة لوال البئر ةالرباؤمرم

 0 لو نيمو اهنا ظني و وأو مره اشرخاس زل ىرملا أو
 تبثي الئملا 1ف طنللا نشل غ)لخالذ | اظفل ارظن نوكت
 كبي ال قنعلا نا م هلك س ناذ ثيم وفا ادالاش

 ا 1



 ظ
 كد وو ىحإ ربل ا نعمب ا اب وا ءنانكلارؤحد ص ربل اكاد الما
 فوعد ١ !كبلل | ال نيرل ا :دوصْفف نوكيو نب دل | ىوعدى لا ىو
 رمل |)ب لوف ش ىلا جاحالو هركذ امر امش لف ل اماعئاثعالا

 لوفاىنعلا ىلوملا دوصفم نإ نا و ىلوم ادب : اسكبال ىا نا ها تشيل
 /ل ثا ماكو زيفلار انجين ار اوم هلق لاملا ذخادم فعلا كأ
 اعلا ئدب نكي ملون ]ل يضال دال اني ايعرمدبصلا نوكأ
 «الرح كاو !ما نيادبلا ىداإ كوه "نلطم يملا تركذ رثو

 رب الذ لوالا ناكئاالوانيلربل |ن ادع" مق ن |أه| كال
 لدبلا ضم طتس ان انام دقو |ذ اكان اكمل وما كرها ٠

 كلاما ا صقت هىلوملا ىرهاش اب لوقث)ب ل والا دثعل ادع

 هن درب ماركمالا اعةر رن اطار الث ناكر او وشل! ١

 مدئلا "لزنم لزنت -مصاخلا هزه اضاو هدب نع جريب يس الذ
 ظ جب انس وم ئيذلا نم ككل حو ما الب سبل ”.انكا دفعنا 1
 ال نهرلا نال نو )انملا اعوضرع ب اردو نهرا "ليس اننا
 اننا ز امل ارظنلا ب اوجذ لسا نلاخن لوا هن دبالا نوك

 طالوهىرملاو ةرخازسدعب ىاكادا ملأ لاق باوحئ لماتف
 هراجالا لو 2 "وبر ئلار رصل ءاوولا 2 شيف لولا نيدلا ىوعدويف
 هل رجص وخرحوملا نوع لاهسا نورك ةرحالا طصوهرخالا نا
 اذه ءرجولا زوعرجال الكس نا هرب وبورساتو نضالكن وكنا
 رؤمل باص غلا د راعوا لدا هبات ماعلا غلاما نا لو ماقلا .

 ى رخال اهملزاع لزنت وهم وا نب دداهنملا سلكزح ا لوقأ
 رحآ اليلد ز وكت هيلا نالخضزحالا/اهرحا جاو د ناو .
 هريرهاشل |ئالتحا الو ما ون مان لوال|.ظحالم نوب الفشم ٠
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 نع ةرابعزصالا ن وكدانحاب هين انوربعلا كدت رهاطلا لوقا هن
 . صاصيجما اواو وصقع ريل اهئ اب بجاو وق ةروكذم ار ومالا
 2 ميار زول ف ى| لوا | دوصفم نك لا ذ | لاملا |ب اويطاو موفي اهحلا
 رئابلا نعالوب "ب أهنل | بحاص هركذ أم !بصفل و ب اوكأ َويعححو هو دب

 ١" رظنلا داربالمجو الذ راركل | ئحارزحايل ان هركّرب مل اعاو ةيريمطلا
 1 نرلاوهنرلا نم دارلا لوا نيدلا ناكلو )م انف اذ رعب لع
 :لكاىزتلاوأ نيل ما لذا ىوعد ىو لوتروملا نعد لعملا
 | هديعررك وص نم انافة جدو لواوأولا كب اوصلاو وا
 .م.وز اليم ف ىلذو يجارلا زيارفلا و ءاظع نم طعما
 ْ ثوكالو قلبزلا لاذ وأول |زعجب وأ ن اذ نيوباو جوزوا نيوباو
 || رام: يل اوه)ذ الا نكن از اوطرهاشلل اب زكم لذالا ىوعدب
 ..(صاكوملا ذاك ذاوز وجيم مزن اف لمان مو ىلا ةد,زلاؤنكآ
 | رب ماكل زوج افريل اكىبل 4 امكلا نا ب اوجد عورشلا +
 ١ مسا ازهوملا | اقم انق] ربل | "ين الب سلا نال املا يس
 | اىازغن مسا انهو مّ غانل و طائش الا لاق لأ انركذ ام جوأأو
 ظ 1 ىلإ وريطسلا اجل ( هزة دالخ اوركذي ل يا
 / لشن الاولاث)ب جول اوه عدملا و اكأذ | اهم ىوايطلا ه رش
 هاملت ا اذ وفو ئالتخالا نال ةدابملا
 العا <وزل اوح جرا ن اكن اوريعصلا ساهل مرش نانا
 لعآ ماو وبان لاما نال هزيعإنفن اهجا صالاد + فال
 افاراد اعتني مانأ نمو ملا لاك ثدرالا لحد هابثل |ءصف

 هوم ”ررولا لكلا نال هل اث اريم كرت و تام نا لدنيا نع



 ريغ لعونبي ل ياصسسالا قيرظب ث وم نامز ىلا هوان نامأ#ا
 قااط امان مرد ئلاوعمل ناكن | لانفافلا قداول هناىرالا

 الهي واو قالطلا نود لامإاب كيلوا ماعيلعنل ب ناره اس ديلا
 74 داادديثولاهؤ الث ر|ولا و حئي د نالطل امنا الاذلالا

 لاثرلارجوب مام فب كباثلان الو | ماعمل ن ال لو |ماعدل ن اكن |

 تباثلا رالا ىف نال ىلوالا”ليبسا نلوم طنب لودجوب موريزللا
 الارشاد رجب در اولا لعن |ج:ارسلا هركذ اها ذه زوما و ن اويمتشمل
 كولا اغو رص ن اكام لك ل حو .ثروملا ير ابطل غريس الا بوحول

 ,ةمتاكرلا ثروملا ن | ىري البل ارت ”رارّضس اب لباريس الا نال
 ”ارصلا نس هررخأم |جب هريغ وأ *در الم يس | منذ رصلا لاه هدرا ١

 اع هابل ماكحا مر رذ هللولا ن اذ لو | هفاول ا ىضنم موق هرثيالو
 راند |ملاوهو لوا هااثاريم امكزنو ثامصلا لاث نوما ماككا ظ

 هاك | ريهشو ثروملا لع اني د دول اريل د كانا لاف تنل |
 ىلا ةينقل | ذمركذ .لعوهو اهنا لوس قحاب ال نيد ثيل اعنا
 ثراول ايو مما لاق كلا لو انب مكن لو ةريطلا ثلثا العا
 ميش دى | لحام كككأ د رخجالولو يلبزلا لاذ لودأ أن طكام نول ٠
 هويعو | ثدرالاب لس | آي ءقرصلا ل اوما هرزع هيج نم هاف دك
 قيال نالمصملا لاذ ىكم د دحالو ثافرصلا نم هرزعام اك ءلحب .

 . بلذنت لولا ىدي الا ن ال ةاجلأ لو | ليم دي باقل ثولاهنع
 هز اماوأ غو | لدي ن وكر نم اوت ال اغنال ثوملا نعلم هب ١

 كم دب ىه اننا بعدي هناك |اركوطقف ليم دب تناك اف
 دب تاك او ل اكلم نوم ارصتو ن اهلا شر َرَبب ثوم اب .
 تراصف اي | يعدي تيداصئن ]هي اب بصح ريصتق ماما ٠



 كروم ثوم اررعا كلاب 5 ةد اين ثروملا ريع ٌولطم ديب ضدها

 || إذ زى احر هاظلاذ | لو مان لم رب ريشن اهنالوإو
 "ايي نوكم دل وقب حب ن | الطس انئدملا عةلالد غول اتقولا
 ْ ديلا نال لورق كيو ناضلا بجوب روب طم ل وانما

 ؛" ئعلاوزلابابس إب لوز لو و |لاوإلا ب ابساب لوزت ضم

 | كيس الوزي انبا لكلا ن ال ذك :.عؤنب نككو اهرب و علا د جلاب
 ١ نبل هيطفنم لا او ن ارهاظلاو ن امس لاز اعرث لاوزلا

 ١" ىيرملا عدي نأ هر رزت و ن امرؤم صعب ن امم اب التنس اليل د
 .وااذح وتل ن وكب نضتل ادنعا/اريلا ةداعابر مون الو لاح ل
 الا او دووم رم اريو لق :نلتط ىرب ال | نال كدب نقيني مف
 ا! (0اّحاللب لّوأ موز لاّيح ال .ربملا نبلو ءاو اهو مم لاش نا
 / الاف ةدايزتلا اخ ةدابشلا باب تاو | شن زرنا برك

 :١ الو ةداةد الا اف لوا "بل دبلا حزم همس اهي نال هلا
 ا منهل لو نوذدب امن | كمال ا هجوى سلو هد ابعلا غيل بلا ىرج

 ألو راج يكد دارا اك
 أ وشلا زل سس ورح ل دبل | نام ىمامل :لدبل ا ويس اانا

 ظ ١ ترطلاذربعلا لاعا نم لو أ ءناوج م رمل لود ايبذ اضالاوا

 ' لاجرل أزغو ءومولا و ميت اكل | لديملاو لربلا يب موق
 ْ باح نازوجو لوأ وأ عائأ ديلا ناب بيجاو لو | رسسصو ظ

 ١ ن أرويظظل لدبلاو لزتبلا عبي كيلر وصلا م هرك انف سبا نأ
 ظ ركع زج كلا عزب اوددهخدنلا نعل دب ابا نعزل
 'باجأ) ناو ةماعلا زاك مش ة تيار غر الا لال خس

 نهوض لوا أبد وبثملا نان ملول ىلاعت هدا تركتش اذعإ

 قا - وس يرش



 ةيلدبلا تبن | ذاو لوو لءاتف اهرب دوههملاىيكذ نيب هيلز وجالن |
 مرطب لوا ئنن ابانالا ديني ٌدالطاب هان مادامنعشى الأ

 ىلغ دشاوأ هز د ام اع ريش اري ارك :قكي لوا ريما 1و لو
 مف تاتش ث الب تكن | قنيفزحالا نع نسم اهدحاو قدابثا
 لاق تاداهتنلا نع عوجرلا باب ىف ياكل ذأ ه | لعد ومليت

 ليلا وجو ثايثادوصقملا ناف ثكذ لوا جو هام ايف ملا
 دعببااو و ام كرف ملون مقسم ٌقحإ م | ب وجو تن | نف
 2 ماللا ععبو نيس شحاذب ىلاع اون ذاكر از وعز يعل ل مجن |
 ىاقثالا ]قو دهاشلا اباه اضع نيرل لك الاد اشا ماع
 نطعدأ لان ن ازوككودبال هاوفوهوؤنلا باوحنا ابرزظف ءاوق

 صحابي يلا دوك ن اق قو لو *ك وون ارصبإ اود اع

 دموع الزعلان وكرويظمزاللا ]ضاره لوا ازقنلا عا
 ماب امإصف ة ارحل ةرم ام لع لوقا مضوما اذه يياوف ءلوقز للا
 ثيرب لوله ربخو ارسم ملون ءاوث٠ العا لانه كاراثناو .هاشلا
 ةيانمل | يش عسب ان زوظ رمد |زكع .لوث | ضاقلا )عل ا رمجالف ءاوق
 عردلا ن الر وق عرملل لعل | كلذ يصل اووي مرلملو نار رلا «.ارسد

 لون لاقل رزحئملاب دبي زصالا ند اكو او ةدابثل عسل
 2و1 (مواؤلا لج ف دبش امدوب ىسبال ماداراول هاذ ثكف

 ساجيوالا ”ج نوكال اهيا دام ناف رلبالزإ نك لك
 انيوكتزذاهب ككل ىسب الن اد ارا نأ اهبجوم حا ذاضاقلا
 لوقا مضافلا مج لعريس ن | لع ذ | ولولا نم اوعل
 ال اتكذ ]لمس اهيا موقل اد ارم لوا هالصالا نإ 25 جوو ٠
 ملام هادا اشربفل | اعل وبل ايقنت مالو ان اناماثىذ عجم



 د ارجو لطيبالد بالو لوصالل ن ارش الث د ايؤطافلا مك

 للورمملا انهما ةراشاضاقل مل غلا: 2 انوكال يبل وصف بالو
 كلل ل اطأ نمو امل اوت زم انه ىلا وق | لع تب الول |لاطبا نم ىلا
 رانعقانل نرفو لزب ريما باذلا«طانه لا لأ ل
 مهلكانل مرن رذ درهاشلا |عاماصمو لوا مالك ثلا
 1 نإماطلا لو عل انتخب ايشال | هزي و صل لاق وجاف انه
 راب ىا لون ايفر ذاثلاو تلا لارا ةدارالر اجهل متت
 رثسلا ةربسم نم. مي ابو ونيسان اف ساشل نم ٌقوصحلا ب!

 ظ هى |'ن امزلا 6ذ ة.اصوصخ ءوضطلل ىوش هم رطل نم يال ظ
 3 ال كبح دولاب قثولا هارلا وا ةينسرل اروكالا ف غاؤنلا ئ

 "0و ارنب لوال اهاطلا و روطحل ”كشم مم الب الو لع مرح ردأم

 ظ قف ذ ا ةراشالا جو لاهل طو لوف ئواسلا
 ١" ىاولزلا لاق لأ ةداهتلالصالاد وس ركن اوصل لاق

 ظ انندارش لع عر. شن ملاصالاو شلاق أذ اهانممو دايشالا
 ظ | نال "هلع ورسو زنا تاو نما وا ظ

 | طاحملا غو ىهن [) دربال يب ضراعنلل تبني لو طرشس لا نال
 زل جيغا ون اخو اذه طعد ايرضانل ام |ولاق منا "لييملا عم
 اكمل .روضح همأهأ ”ثداطأ هزه ىؤن د ارش اع نود

 ىفامو قلطزا | هركذ ارياف |وركم ل ناد ىرتلا ةدايشنرلا
 وك ثول سفن دهن لوصالاك وسكت ن| اع

 ااا وملا لام داب الا ةدابل الآف ناك زل
 ا ةزدشملا اع ا

 أ دال



 اناا لاو لو لع عدملارب ف اعيد ددحلا اع ا دميئيل عي رح نمدبالا
 *تلاقد | اذ اربي ىوعرلاةلاحعزنشمل ادي فدورحلا نوكة اإل
 عرملا ن كاما و نشل يحلو ىّركل ادب غد ورحنا دانا الف نأ
 كرش بوف هسسملا ن وكلا ةجاحالذ ىؤلاب ىزيشملا اا هي ابل اوه
 ماوي ابل ريف ناك اوس ىرتنملا نما مبلاطم بالو عبابلا نال
 ”اناوداتكمالا غرم ىدا اذ ! ان اريظن دوزن ا ىرثكادبأ

 هبلع قرللاو روم نوكيزذ هيابلل د ورحل ن وكن ال (هجلا
 4 ثايئارالوك هفرنبالوةموصخري تيل هر ن اب عاتب وثدإ

 ملأ اناعايا انا ت دكا ليق] ةارعاب دملج لوف سانف ىملا
 ثريشو اعد ورح (وأ زب دو رحم هيعب ةدازللا اولمع اذ | ازهريظنو

 هذ لذ 1!ةي اشد درعا نوبي اكاامدسل قتال ١

 هيلع عرملارب ىف ىرملا نوكلعاو ديب نابل ذاّعلا ىوعد نأ
 ىزل ا ٍلعِعرما لاقاذا اكو ملون جامل عموهذ زعا ذأ

 ءأوثو ارش ىرب ىف ىزلا هلو لوو | د ورطأ هزه د هريدي هرب

 ىلع عرملا ككاو لوو آد انكا ./ | وفدو لوو هريحد درحراع

 ه١ تال ب اسلازحا نزلا حاوعلا علاق مله نالذ نب مالف نوكا
 تسل | هزهنمرحاو اكًاعّئاظنرف هيما نا لعل ب اذه لق

 رباع اعوخجليابتلاو لو بلقنلادسيعاز اهوا امتتشم نوكك
 وصقم نال لوث اص ساده أ لقا و لاق نا صاظلا لوو

 انامم وجا صل ا لاق هاب لالدتسالا لاَ ال لهل باوح لول[
 اهنياؤاكئلا ن اذوالا وجا نوكلاحىاؤرظلا نم لاق أ

 بزل ووكبام ظحا ذاب ددصم امن | لع مزا كت اقوا جوا
٠ 

 . ل ةمطيعلاروبنعال دب اهوكان | دوجتد ىلوا انهواميأقأ



 الدفلاىلا دام لوسر |قساب اكمل 2س تكي ناب باتكلا#

 البا مالا لع رق لوق |م هلك مكر اجزم ن البي و صك الاق
 انننسانوكو سوم اقل | ركاب وزع ناكا ذ !ة/[هوارف |لاافيالد

 9 نع وحلا ب ظ
 ماتنزل ١ د افئوعبلا ا ١ - درعه نالذىدملا اعاما و لوف ةدارشلا

 | سنا مجرم اك عال كود
 "واج نأ

 وقل هولونم غ هلو لق د
 اق 2



 اطان انك |! 5000008 بامور اصدا هلق
 لوادي لسع نانا باوك و نإث ثلاثلا سررلا ا
 يلعجولا لوف | ؤونس |رش لون ضاشل ا|رباصرعداوصادم
 .الازان لو ئرلا صرح ناد لوا امدب لئاممالو دلو
 ير نول اة ابن لوف د اغا زضاب مككم نع نيعلا
 لة صا امامك لو زريعل القا ؤتشلا لا
 | يطل بوجو ل ا هاناز يداعب نارعاشلال
 «متطا عرمان ابا نعابال ا ازهروض ىيعؤخال لوقأ

 (مايلوالاو:ءابنلا داضن ل 0
 0 ه4
 هذ ىزل اصالا ع هنن نوكبادا نب لوقا ارهسا ذا
0 0 
 نا اذ دش ولك رلآ يب نا بف لوقا اهلا

 دير ىلا هجار لوو ةريزعل | لوا مل تاق فيز لام ناس
 صان, !ىالالا نأ لو امرا تاثئا نا طقس

 جار اع سوه .- ب لع ورا ا واس اهبل ده خام
 وعي اح | لوا لوالا يطب رعت نالذ لوا

 هالوالاوجر اذ ذا لو طقس نلتلا ايكو لو: ناضلاةل
 نع الطت و لااا مولا اذا لاف نارا ل
 اطبازانلا وجر ذا دم الا حارب ىدملا نافخس | ابل مال |
 الاخ وم يبالارع» را ا ولولا جبل
 اوبسالا لآز مُث الكل | نصرحا و هجر أذان نم افنأ ملسأ
 2س ابواب



 | يتلا ىنرطم ثان لو زكى بل انهو اهّيد اهشع ن ايتالا
 .نافاهيلا لوصولارطنب ياذب ايزم مذ نوكاغا نيل لوقا
 ه دارعلاب ابلَسم بانك اذهذ اكل الا وسوم كان
 لاّصالانيزكاال احا لوا و هريغبزككتهاو ارو انزل لع

 ات ناك وأود ةرعاظوبع مهلعما اذه ةىي اذنك هس تاثلا
 1 لوا ذالمالا جد لوالا يعدرتمف لم ملاحاوسال لوو

 كيد ترف وخيال اك اللا هرصت لحب «د وجو لع كا

 ْ لاواد زب ذخأو ةارملا مىعزلائالتالا جو دارملا زها لاين

 "مط ناوشبا زكهدا هد اقيوعؤناما ىكوؤهب نائب ناكك
 " اوالا ترا داثل وجر ناف هأو مالمل ارنا نعاعلاو ماقملا
 0 .ف صامل وول صمو جملا ف نقملا عت وه نال
 8 !ماهملا زعر نيعبيو نم لوو | عار ئيتب و زجر هم
 "' ىف ظنل )و1 ئرلفعن اصفن غلو لعد لص لاو ماو
 " لاذول ن|,لوث بسلا نياقعن اصتن : لك يلع سا لص دو
 0 نوكين الحا ىلذ اسي ملاذ لد15 | نيثا لكةد ارش لرع
 "قدر ناذ ل احرااكأتنل ازد نوكيام شرم ىلد | نناسل درعلا

 ] سا ةزمذ د | مايا د رع ةاكروكرملاد رول | لح يلح اكملع

 جد باقببرلو ةريملا لوا انبب قبلجرلاف اون ضيطلو
 القا لاد لو | ىضملا لذ انلل ىصتفي يعمل | نال اوم لجل | لإ
 ركان لوا ها لذ حوو لو ركع كرز |امزمم لعأ و رثعاف
 لخص ابا ملوث دا لاب اع ب اوحرلو وهو نرطسب رقت املا
 نافاناج لكي الد لاتبال | نعانوصمنو«ئيحل ها

 سبل لذ نا ع وجا هر ع صحم الاناجحوملا كأم



 نلتلا نود لاما لغامومنمن الار جالف فالثالاؤ دربك
 قالت الن ال ءانعم لومربونل انف قبب لوف رطل < هالو

 .ةدرتلا يبو ذيب 4 لسمدافااهناب دب سا لاه ازموعوت
 تواشلا انمصول انا ى علك يوم ناذ :سانملا نم ن وبلا بصل نيبام
 ملال مالنا اهو طوعريب امل املاؤ لت ناك ةروكما ةروصلا3
 اأن اذ لانلذ نارغلا وص ىل:لئاملا نوف طبل اوه وفل
 ١نمجر + مل نامل ناحل ىم ن الملا لافل هركد امال ]
 اورويش ناب :ايلار ايحيوأ لوا اهائلتا امن الة د!زلا انهت
 طسانيلف هيابلار ايزو لولا ظاناورهسن ايرلوم لوا ها
 اولا ئالاذ لوا ه١ انمض :عيلا نم اَماب ناكر اد معلا لاق
 دؤو ربأ لين ولف دول اديب ن أدر شيل مو هيبلابا د دي اذ | ارزه
 نا اديس نايةرحاو ةداهسو  نااماذامجر نا
 زف بلاب أوررس ن !قاثد ايتن | لا ءافداو كلل اب اره غألا
 هلا ضبا ودلع تن لوال او لا ءاذواو ىرتشملاب ادهش
 ىمفي خان زو نعلاب ال هبل ارش املعر غيب مثلا نو نابل

 "اودويبلا يوتقملا لوال ا ة.ن اً رفلا جود عيابلل ل اباديلع
 هطوفس بجوب اعد ازال نعلا ب احياباضقلا نكمال نال لا
 نعول ناطر لعن اننا دهسو انلذ زل داني الاب اضقل اوه ٠
 7-1-5901 الرحأو دارس ملاوأو هريع هرظ
 ند اكوا وازه |ركق :لان/اب اضل اره د حافلا بجوبام#إ

 داهنز اكاذ |ام ئالخ هبل نر نضمن وعلب هيسملا دىتتملا 3
 طعثسي امن اوي ال نئلاباضقلا| نال بايطقم لب نعلا اذ
 ايميل راصاذ اورق فرب ب اوديشإب اني الم اودرشول اهلا

1 



 | ندع دورا هجر م تيبسو برر ارب تمحو ثرتر | م هنم مالا

 ١" نككو انباذ طوقسلا لاوحا ن اكل قالوا ذ اهربلانلا اي دحو"

 أ رئاتنلالا د طعس الفاؤوبد ب ىضتبو انيشو نوكك | طقس

1 

 تاسشكالا نعد )داولاذا ملوورظن ورنا اهعوحربهانض ب
 لاما انطاب و لعاظرفنب غافل عن اف لو بدك[ لا
 متع)ب هريعالص| ب نكاىلا بني (ةرملا ةميبلا شوف ( قا دنع

 سايخلو لاب ضاقلا معاي لا |مجذ اضب | نيمامالا
 ١ الل رانملا ةرم ءىأ لو ؟رملآع هبل ابجوولف لوم )هاند
 ل يرط لع اككزلاربلارك قب لنا طوقسلا وزن اع اكارل
 | ((محاب عا ةاعركو نينليم زهرتي دوليزلا لاق طوقسلا
 ْ فرخاف هل احاذنا و وسلا نيرثف ولج وم عدد ىل جر طعامل ةاسا

 اكو هال طوتسلا نر لعن اككيدل | اذهو نونغب ال مند ايش
 )ا ]رم | ل:ئالحر ناولش ائلاودد اتراب طتس ملاح ائااحوت

 !! ناوزتافلااعمجراالربملا هيجمزل قحامحو اهلين ارم

 (/ تانطجولايرلا هزت ءاهتناب تلاوه تن دمؤتفل | لونن
 يدلاملعنم ثاموا ازولو بل اطملا ترخات ائاو لالة

 واح

 تح او بدنا, سال لوماو لص[ ساحلا لس اذ انش ارد اردو

 ,كالدل لاق ثك| < الل نمرلنفل ومن نيكو ىترن | |صالا نن

 "هتان اضرعراصبال الول لو | ضوعراطزم ملعرسل !:هِل ام اذلتا
 اذاو ملأ لاقر وما ّيبرملاب سذلابوجإب موفتم لاىربب
 ءأوبلا نا لاق لوبا دل نضل فلازوب امحر مص اصقن ريش
 ايعازتمن ال لئاعل نال ثكرف دون اد وبث هلئاع اع رلاو

 3 أد هرانب روب رسلو هركلاى وم ا مع ( صو هلوث
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 ولا هااازؤعاصمل لا ةنند هرتز
 لوفد مسا نوكرب رن لعمرك نم ىلولا ةدادا "ةرهظأ [ هد
 :ةار انا همصلا لاق ىلاكاو نفسا حاصد رع

 ملينا ذ ام اعلا بجو ايي ىا لّو| ابشن | ركودجول ل ةرئابف
 ركذ يلدغسا مامالا لاَ هر امتال لاحنال امتنا بشل قلطم ال3
 رس مل ومما نامةلببملا مل لاك نع انكاشف سور )مالا
 ىر)لوحاو مابلاو بسلا نا هريع هامان ||طمضر |
 رزصامرس لئاقلا "لزاعر يبل ارف احن ال ةرازكلا هزل نأ
 ناب وا ةرمريصطوسل بزعل اماوضو ]فلل روب الضخ نأ
 دزيلاك اكو : دار اب نام ذحال ا لكس قيرعب هدارلاامأق
 اولا لئلا نا انلو "رب ارعما قلو فال غول.قل مرضت اما
 ولا ىارهاظلاذ لدلا لعرمال |ن ال لك |هاظ مايحب
 هركلا ن اماظلاو رات لرب بو ملاح امر وكزتفل !ايع مدل

 ثوعلا مي وا نع هركلا (ررب نرجو لق «ايل دالزتن ألا
 هبلأ فاضما م لرب ماللاد لالا لق ابسلا نال صل لاقت
 ضاابلاخ يلاقي امؤتفلا بس نآل ال ادباعبلا ةريعلا لا
 ' كوفض لوا ابلاغ ىلا ضصفي املا لاذ هاري رجم وأ ىلا بسلا
 / جاز اصقنلا تي ناو ايلف بلاغ ب اوحلادريدلا ماحب
 ريظ ون ناليانل و ءلوت بسلا حابه ىودزبلا يشوش
 ناواسم لالاو لولا اعطوا اعزس نوكين | اما تابصراُ
 لوبا اهاظصاصتلاب قتلا زثوي ناو لوتسملا ىو هيطب ضراعم ١
 ن أو يطل لع حوطم 5 ايها ر ابا نائرهاظ ره نيدولقلا نب
 دابا زالخراتخالا بولس نوكيلتفلاب هرككان اىربألا
1 

2- 



 © تالا اذتباونعل اراب بكم عدلت ذ | :+ انما وكتب ىلبل اذ وشتلا
 ئ .انبا مرككاد حام اراراف أو لجاول او ةانل | بحاع عوبطمن| عم
 ظ .الالشلا الو لاعاد ازمملو ماع 'مائلف وفعل اول وعرب و

 ' قبو ملاكي اهيجؤسلاوسلا اذه نو ىا لوا ىراتخالا
 افلا طازاعا نوكياعنم مما مالك ىطكأذ | لق ابشن دم نأ انس
 ' | ماد ارلا له | ىانرباغتمز انوحللو ملوث بادال | نع اجراخ
 ظ رركرنلا اعاونش ناف لود نيماعالا درج يجو نس صل | هر اموه
 ”| /ونانزلا اعةد اعلا بار ثيل االصؤس فا | ميلعز امضالف

 لونين العري دا :ىاس ءؤانهلّو) ها ::ًارمالكذلاقوا
 'ديلا واكل 3 او دارماو» رحت اذرارل | تلخد ن|ناومال
 "8 انزتثلا ةلملاو بو بسجل لوا ةامٍلعز اغلا ن اذؤللا
 | عب الث دول ن اهبسملا وتجا |ذ | اهن فلا ببسلا تي نيم
 "| ]وا لوعرلاب د مل ناو وق ىلوا ةرئابمن ودكلعلا ةرشابم
 "ا طاعنلا نب ةداهتلاو 1َمه] اكول ب اكعا ساوزمان
 ْغ راه اذ "لاكن ود مروماملارضاعتل نم داب نالد لقاها

 9 دتعوهو راق لش |ذلاو هيلاب ليكون أذا اك مابا
 9 ناث لقاءا عكرون مرحا اوثعب اذ ىلاون ءاوثوهو انكليزي اح
 "ا ريدلا ىلإ مالعلا هيل ءلاسرا |انلق هلاسر ثوان ازوججال لَم
 8 اس اروم ام ن احين رملاىلا ث وعما اد طرف | وأ زهد الب

 لاغاو ار وكالامد مليك ولا زوجي اماعب نيت "طب طوع وت
 ” قيلزؤو لون دوصتمراعو ما الربع ىكعلا ]لوو نم جسام
 توزن نا ءاذاجر اضالاز الث راو دّومل | ىا لّوا
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 اكن طاب يريكؤلاو وق دوتسلا نمضارتتسالاد لوقأ
 ا دوجوم ىبلو لو لاو هيلا ف لاول ب يق نارعلا ق

 رعمالاو ضرفملا ككم لكولا اهيضتسس ىلا عارثرل ان ال لف اعيطسؤجبا
 ةيتسالاوةرامتسالع)يكونلاب سوقنم لون ظيرلا كم ذيع
 نوب لأ دا باويلو لوو باول ومو هراشلاهركدام تسلا
 دصكسا د | ىلا وهازنلا ::لاكو ارتعزج ناد لوا هرلا نع

 ماردلا ضارعتسا و أوف هيل رصف نم نائل !سررل خ مراسل نب
 ومو أ دلوطرب مل جلمحاله ل اهيا لوم امان ىف لوف ةضيزتتسل
 الهز نبال لل ى اوعي | اذ نالرلؤف لاف «103 نال ولا دكت
 جار هلرب ةريطلا وز |زفتس الاول هجار هيلو لريزعلا و د | ملمح
 - ضم ؤةراذلا ركوب لو لطاب ضارمسالا و له 5 مارال لأ
 ند | باول ئللو يزب 2ارنل ا نم هزيغمب باجاارب بصل و باوحللا
 يس يروساد ممديصب 7 ظ

 لكفؤلاذ ازحا تكد لو معلمات رشم ىذ وهو هريعاكول
 ظ يسب مجاب ظ

 زكر ال ةدرجلا لكل ههنا ف لوا ه1 مكان عن ايبالذ
 ماظؤصوىلا علل نات رنبلل ة)ب اهطاضن ا مرعو اَمْطَدَو
 يانا *ةشملا وم ضسل اكهررعاهد وحو بليل وا ايممر ورب طي

 زوو 2 لمان ضساوونع فصول | ىلا ككل ”فاضأ هان نيج تناو
 ها.رعلا :حادلل ن الجال وهو مال ادار او اطاركذ لافت نأ
 بال ةحو ولف ازكو »كلل ف لافي نا !!ماكأنيهل 1
 كلل وا ىلا ”ةاضالإملب لكوملا لاوحأ لا بسلاب نيبلعتلا
 اضي | جاهل لاب ند اربظال | وأ مساس اسي ناذ نال ظ

١ 
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 : ةورطلب لوال لال اوعصخعأ جو كلف ن لاب «بورم اكرمامتلا :

 " دكفرقلا الزموقض ديغلوا اهنعؤمب اث دوره نال ءاوث

 ظ كولو تايلاب ىردت د ورلل كال لو جس اكرام عذا

 ظ تلي | صوورسملا عواد هرخو ىلاعت هسر اص يحمل نال بي سلا

 "1 نالوث م لوا الص اءانيتسال/ب اب دب صملالاث طولا

 | ةوصحزع و ءاوعصاكشجيال ىرلاىلا ينل اب دارش لا دايما
 "| هاند ىرلا اهو رلوف كرجل زوال |ىسايتلاو لوقا ان اكس

 | قب اللاوعوابجرعر وكما وحمد انا هلكو ويم ريكا | ناوج ب
 "| بص]مر ع مذ نأ ءرهاشملاب وبسم: الع قزك[ مج نال

 |١ اوعو دويل زم زيكو بل اوت قسوب ىأ رزعامعأو "ينحت
 مود |مانإنرهاط ئلظت 2 اذن الل امّب عرنلا غامد صملاركذ
 |١ ةلكواسؤ ماظلا لو | صاضلاودورهل اهب | نثتساو
 ١" |ه(اذياب )كونا | زاوج «ويالو اجافيّتساوهزيثتلا اصلا

 ظ ظلوا وأ صاضلاو دورك موو انزتمإلىلاواًيوح

 ١ ,ال ان الظن و و ماوت صاشملا هد و ركلا ف تعوض شن لابن |

 0 كالاعذاريزحرن لاظلا لوا "ا مذاللا مز النول ن اين

 ْش اجيوبإ لوم هنملا لّسيام موزلل موزلو مرعلا ب اجريزملا ماعلا

 رولان اباوجصمزاذ ثجرف د د اننم اف بج اكتب انكب لوا
 ظ هركو وأ وضوم ازعملا ةد|ر|ز اوعوهو بان اوداهانسؤرفلا:

 ناباضي اوذزنع اردو نيككاتكا هركذام اعابوغ لد از اوح

 رمل اولا زوكال لون | نطو موو مجاز طضلل تكل هركذ م
 بف لوقا ها مزال ويخدم وصخل الكولا | نلف ةوف ضف اضرب زل
 ايكولا ”حاماغشا ءلولرمن اذ هركلامةوف خذا تال ناو غن

 اكس ْ ٍ
0 
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 ١ ليكولل فرتلا لا زكول اساهتلا ةروصر وا نا لبلد ربكتلا
 ١" ]يلولا ن الولووف تملا املاح نوككر ابك ذ انث ازه نم لك
 1١ مب كعامل و ىوبكلا ىلاه ارب الف لوقو وتصل اريل: ىلا ةراثا

 ١ رد زيلولان باولو داو لاول |كيشام خب ل
 ١" لبلاد ارجل اره هيب اسذ لكداذ | اذه لاقي لوا ا ابك

 |١" تيلكلا ن |اخاكوما "محن قرقل اوضح كي لاق هركوام
 ْ دودو رهاعولا حزب كي ىاولو ذالخا
ا ثري لو اركولا ورش أباو ماكحا مزلب

 ظ  صالن هازاتس

 ! تمرذاد وين ام عرسه طش قفل ب مل نوذاملا كول ا مكول
 "| ةدصيلو لون |عاظلاو آماث ره لقاها هرصفنو ءارث هارب

 | هريو د زحا طرنال هارزعل دهب نم لوو اعين فطع
 4 ك0 دع اتباع مخ ادب لعل دش

 ْ م موني نال وف لاول عصر وعلا لذ دم شس

 لونا« انا )دعنل ا ندب لوا ازعو راق ةالكوملا

 : ازيلد وأ وا طرشسل ىشسحازلا صولا نيذل هورس |2 موت

 ١" لعب لوثر ةدرن وق اما عسل |ةدالعل ا اهركزب

 0 مينأو ىلا لاس هيبلل ىل اجرازنلا ن | رعب لاثا العيّرملا
 ليوا ءاعي الام لوف لاني هد اعداز ام دلرمد ملوث مكعاع
 "هيلع لطب الا لوف هريخ مطب ال ام لوو ايم رمو راو
 أ ريغ 3 قري نايبصل | وم ارثكىزن اناث لس لوما ءارحا
 ٠ ةلمامملاب ةرطسابما يلو تاثشل | نس ءاعلاب قفل |لعلاشنغا

 لو مرعثحابم غوننلا ىو مافم ريما نمل مايرد م
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 لعل بنوم نس ناكلاف نط اااد بال نه غلا ةدامغ
 اذاو ملا لاقامايلفيل ان لكك رلاكرلا وصلا ؤدوجوم لذ و

 ممل كثر ماترد دورنا ىلوملا هذ |ىرلارعل و ىلوملا هن ذ اىزلا
 ابو لوف اوبس هلروا نه ةلابل ا دّململ لوف الابل ئ وذامماو
 جلابلارطل ناموا ىلوالارطن اوفوف ناك لكون ز ارح
 عسر مروسرد ؛ولا نانا مالسالا ناد هأ نم نب اكأأ
 لما نت )كولو ملل كاسزكملا نال داق ىنموم ةكرشلا لج
 ١نيرعةبوكوذ احلونل ملغ كولا نال, ف لادا ةداسلا
 ن1 لدلسلا انه صول داو بحي
 لاه وا ملا غ ةباملا معبر بعل ن | الإ شيع نادر
 نمد افنس اريعزن ال ال نس | "كلن اوهؤرعتل | :كلاج داوم
 ها لوجتلا ن اه اظل او ب ن وذاملا زيكو واط مد وةربغ'

 قباللان كلوا قمنا ]ها نيررملاو ملا لاق اضيادوصتب
 يلاسرنا ال/ةرابعل ازعأنماضن اصل الاقي ن لصاظلا بسك
 نها ظ كرام هد هةر ابعلا لها نايبب هنااا زعاع
 موت نلف ةلعرروبالاداجن وكلا مكّوبل || ذهز أوج مرع ا

 ما وبلا .

 دويل ل تند ابخابال لكوما لو فنا "فاضالاداّيعاب نيرطلا
 كحد ىلا أضع يلا هزه ملا لماناومشلا يكره
 يطل ناكأىل لاانلودحأ و مالكب ايعصآو انمعوسقلا نبت



 لا باول صالح لوأ فاشل |هل افعب اوج دف احر هرك |دوصتم
 ؛ لس كاصا كباثل ا ىفرتملا مكتسات قوما ناي درا اذا مك
 ١ ةقا//عازنلا ارهو |انلطم درا اغاو منكرمل مب نكامد
 ! 0 ول كومان | يملا و هلل لكلا نأ هيمن وما
 الا ريغلا وأ لوب ناو ملون لبكولا كحابجوم بسلا و لو المات
 | ليكولل تب لكل | ن او م و صاظ < حاملا هجار ماقبل
 ما ئلاخم انظم وو دوس امل | عضل اهنا وسرق و لوا

 الآ ضن اكاماملا ىلا رعب يلطملا لَو |. سو اعود اطل وت قالطا
 ا اقلا لاوو مل و نتسسملا لكلا رح اماحملاةزككأ و لوصال | تك لع
 ءارانحأ نامل كن اولوا مابيانزكو ايزو
 / ةفلابما اعاخكو قويا ءالصا هاد ل واب نأ زبن قا لوف
 0| هلكوب ناب غب لذ راس نم لكوملا ىلإ لني م اوف بطفل غ
 لاكش | ذاو ءاوفملا هب لصفت يمل "ليس 2 مل انف موف
 هام بلا وللل موهيره اظل لبر وصف لعرعتل | لونا ها لسكر
 ازعشو دع اذ هررع هبال حرس أ نمو لوعل ةيبل | ]صف ىف كن
 نس نيرولل لوف ه1 بع اع ىرعملا هددت لوا نغلا
 لمان معيب و دصل ا ىرتم ليلو نلاب طوقنم لو |مداتان
 | ةركلواعازح لوا كول للنقل نامل قرا ١
 أصلا لاذ ساررل|هاطخأ لوا زه لوا ذالخا تس وا مارق
 /بزحلأو لو لدا دال اماحئنعل |نأوحأ نم غاثل ا بعل أو

 | مل وربخو هأ هت اوحانم ملوف نع نفل هرود ول |راحلا و ادشبم
 ا” نم خاثلا بطل اف ثركَد ىلا رونمل اىأ ذاذلا بلاو
 اناا ثم ناوخاو لام اع قمل ا نال مانرش امناد اهتاوحا
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 ىاكلا لاتسسلل |هللعل | لا غال اك اوحا مال خاكل |برغعلا
 مد نئيلصل او 4 اك اكرلكوم ىلإ لول .ذيلجن رعاك توطحلاو
 ابئاعشمر اهنا نعاصلاو ءلالل و ”بانكلاو ل اماعّونعل او دهعل
 ىو هبمملا عرمر اجوه ىرلاراصلا اماو ماو رنا ايلول نود
 يبملا كر أبر اجير رفا نعرلص ]كمن هناذ ثحي زمر ازوأ نعرلصلا

 لوا
 لاي ناو وافدا

 دارا سك هوز صفري لوف نعبلابتنثب اه لكل نال
 سلو مك البص] امجكالف هاوتش نوت دعاس او دل ب ومولاي
 ملاذا لوفاة ملل انك فيدو هلبلا
 جاحالف نوف وحفل البصا نوي ل 4
 سايمل ا”صصملم ن | كلب ب ولوالا ثيحزس بلا راش | امىملا ملل
 ا( هع اضعنإلا لل الايه ةلعلريلذأ ب ولوالانعالضف
 نياثدوففم انه ْث ةلشلاو "لعل | فعضأ طافس| نوكو ىشالدلا
 انرعضل ل وأ ل اىلأ ه.انحا معين هر انس ةردابعلا مكتوف همام
 درو ىأو) ةرابعلا ىلا وجار ايما اهلؤةريعلا لوا لع
 رولا لكم أ بل ناو لسن دعها اإل
 . قسما نم هوكي ا ضم ررسملا ن اذ ضارفتسالا مز الو
 ةاريملع نا نئلاوع دا ناب بجاد: زنايافرقملا درك
 لوا «الجب مجاله د ابد مواو راو اوان نابارتتسمارلا
 تلا ةلاولابىلعتلارصعا جلو غيرنا نالطالا لو
 راش يبس يسيكو مع ل ذريولا للم نداص|ر ل انرمالا ناو



 ١ فاطم و | |كوم | مانا مإّو هوحارت وسلا لصعزم ناثل |سردلا 2
 | 'ياعتسال اذ امكربلل الحم ةرابعلا انبعأ انا ب اوجاف ملوث لعانلااىل
 4 لن افرظن ىو لونا ها لدب اعاملشرزعل رك ةرورط اهو
 ١ نول لاك نايس ل ع ماطوانان "ذيل امهر
 وزحلا ءائجالا مزلب الف وترك صبإ] ضاروتس الاف لربإ |واقلطمال
 لوا هارصب ال ضارتسالا ةزيكوتلا هاضيال ا لاق راوي )مان
 12 امم مالبال ثبحب اهلاو ةراعتسالابلبكؤو لا نال
 لا (فاضأضارعتتماللم لكو نإ هن الل غيل اذ ناف مو ل اسرلا جو
 ١ ازكقامزم تنس ا ولون | لاؤف اكوملا ىلا ضاريسسالا ايوا لا
 | نازعنسالا نبض ل ناو كولا صولا ن اكل نكن الف طرا لاق
 زل مرل|طبسلع فلنا ذا لملف تا ريكا زل نوبي
 ااجترلاسرلا اعايكو ان اال ارب لداعلا مون اهنا نا
 00| ال رخو ةفينحملاديعتماقما بفن ن اكتر أ مل الاقر مان
 اه ناك | ءاهنلا زيلَو ءزصولل نا هلود لوا اعرزعار لاككم
 | وتو دونننم صاقم ]كو نب دب ىريشمنن ددحرأ | غعبه أ صاقملا
 |١ تسكاامار ىزيشمارب ليكو كبيس كوه زبكو نب د اهني ذك

 / دون د)كوز و اكومرنار ىرشمر] نوارككو ناشلادرب

 0 تناو ىزن| فل )كو نيرب و دوس صام كوم ند: ىرئاسم
 .(أ نءاضركو ها هل قندنككو ءلوو هضوم لوول ن | ىحل ن ابريبخ
 || (ورنلا مرتلا ق اطيل ا فز افلكوب نالخجال لكومرب دوشببم
 0 باوللو لود فتذاف لونا دصاقملاوأربالا كوبل نيكل
 ا اكول| باب اعاداو حاضانح | سل لوت| ن1 بجوم اب لولا
 !واهاوعيدل رئلارصف مزدو ماو شيلا ف لصم ايلا و هيب

 ايوا 000



 مانا كيرالا هيب 5 ونا | نم ”جاحرس | واعف زلازل ابدل نالا

 !زكالو تناوع ١ وناكأع رد ىلا وزي[ هب يد اطو|هرلو اكول سائلا

 دارلا و ماوثرطس ارب اهرضيس اكعؤل ىا ل :يفصد ملالاق ها

 راكم ضحاو | اعود ن اكأوس ل ف| ها افانص || «ثباموضجلاب رع
 ,اثؤمس ننملوملو هؤلرابل ذا ديو لو نضل عولاب ور

 ندب الوابجرم نقلاو فيلا وشلل م لوبا نكد لان ”جاحال لولا
 يتتأملا "حاهلومغال ذاثلا] لاهل نأ درب الف ٌىالثلا ءاكرم امرك
 انضاوضل اركرل .ىناذزلاكولا وش تبارل عولرس اذن جس ل نما
 ى ملا لان اماتلن لوالا ءانض و اروكزمونهللاو لا ونلا لاق
 نععلا :لصو حلا :صولعمم ءانتتكالاو لي ها هلال ن ازصالاو

 هان ام ناحئم انرتعاولف ملوث ها املا رصيل لون نم هون امن لعاماع

 ولا نيب ناو ملف نمف لوو | لطاب نلخ مل واجرحاييض ةمسؤل
 714[ تزاج زن عب لو| كزكذ هونج ةدوطاكن صولا نيب ل
 لأ ازرصداذ ا ]لكلو قلا نيبناد لوو | لا للعنف ا
 بوؤتلاو رارل اونح صو هرارل ا نغمس ناو هلا لاق ل ارك وع
 لاتولو يانيلا ماماللر وصلا ماجل مرش غو لذا ىؤب ءانيمز اح
 نيباناوزبكونلام واايورهاؤ وا امووااءاعفرتشا
 رشا لاقواورع!!لاجامكرد نكي ةريسب :لاميلل هزه النا
 الكوتلاكولا تصل يبن | انا دو| هولوأ وأ امعدا ةيراجملا
 نن د امجا فاو هرغلا نم لامجإللا ابشالا هزه كا جز الالف
 مرا ل اصلا نيب ناو ىرزلا هل ايطّولل نيب ناف بؤلا
 لهول وأ باتكا ةامل ةيارعملا ةروكرلا ذل اخي قلع حت
 راسل ول خال حوا ىنمسر ارلا ضجة صوو صل لو وكن.



 ُ اننا افلا ىااسلا الكل نوما نهريخو ىلا اكهتكلا
 ' لاني نا لوالا هلو | سايملا نمر اتعاب 2ناو لوم لماتلف

 00 ا ا يطةنلولا اةاعتلا

 ئ وبل لاذ امال اموكو اهنلابحاصن اذ بيجته شنوا كلا
 »)| اكداذاوةوذرأ | وطومسملا لكل! لود ةرضرلاو
 ا اررلارلا ياهف دوما ىلا العا

 علا و الضو ايش دو“ ام: لل لا طكوملا فرعي د

 , 0 اررلا شن اكأ ) | اهنمرحأو يعن
 أ هرذ امرك صرب الوزن ل ىلا قرع ايلول ادزد ل زيكورلا
 ا ايومدو امام ىلا ناْوش دشيعب هرتخرأ | اموه ه | لوا لوب
 ؛أ رركو ىاازيل را غاضب | اهزتحو لوين ن | ىوالا لوق أ
 أ وزال وستتاًاذح ةهسكراشلا لوما ل !ايلكو ومحل
 زاد الا نيك ذالك لوي ىلوالا ن أن ثيك

 1ك او رعبا الن | مداب|اهرع 4 1 5
00 

 ا 00-6 0
 | مام رسب نزتعاور ب |رزتب باجل فا هالاوسلا نع

 را



 انهو لّوفأ ها ويلا باب )عا لبكولاذ كتم هو رلوثلوان ارا
 |ذاازمهاهلا لاند هترابعهواضي ا عازل اعدرا ون لاكنال
 دوعل | لة ماحن اك(ذا امأو عل اول خنعابب اع اكوملا ن
 ه !رعوايلو ا مراتمرعب هلذ هفنب تر اص اكوملا ناكر

 لاكولاطعبلا بص ليك ان اذ اكطازهو هد ازرهاوحالل
 2 نيرئاملا انبرملا لافنطسابهرع ٍصركذ خطج وا
 مدالطاو طرسملا ةلاكو لا هازعؤرتلا] لكوملا ةببغورسل ا 4
 )صارت ال كولا ةقرافم ن |ىع)يلد تككارب اس قالطاو
 ةلاكو زوال اكمال اوت زدانل اب ليكم ون [ضاح ناكر او
 ها ار لدلا موه لود لوسرلا 15| للا اجزم
 دالارإد الفن لطب اعل يب اهؤ الطاإ اننى ان اكاضيا
 ىبع وأ ةرريرص تبي ام هلوثه | ليدل | موشن انل وي ةرالرل | نع
 نافلفادأ نانا ناكل إش ىرعتب ال سايقلا الغ
 . هحاص قر اذ و ضي لوادضبب) تملا نعاذ | نوكاغا
 ير داصوا و قرانا ثا ذأ
 لكوملا نع هييابل اكلات ا |صاظلا لذا ىوتشملا نم هيايلاك
 نذاريعب هنرلا ناكأذ | َيَصْحب انا عوتل ا ن ازيد ملوث
 هذال )بسر ظالا هما هل الد انه تب اثنذ ان امزكولا
 4 أ 0 اسأل فلس لاو ا
 . هو نا ءاشل اوزءاث ريت و | اضرل | ىعنقت :لدابملا نال لوقأ

 داق مز نلانه رما زكا نق تاكو | العطكوملا جن ١
 ةرشع نكبر در رمت ىكدل ابن اكو | ل باف يتلا درصل
 نوك نا ىكملابءاوعن دارا ىرن الكوملا نم قسما بلاطيت



| 38 

2 

0| 

 ١ ”كراص ,ئرسسملل حول سبلو را ريرثع نذل ةرثس لا
 ئمل لوا ال نونل إف ابعاد اصف لاقي ناويظال لوقا
 'ويلكلرب اكوبوجلا ىزماملا ىأ لق أ ىرمشملا نأ نتج دلو اهم
 ظ ل ؤرلوف اهلل در عي لوو أ م طرو و درم اوف غاشلالا مالك

 | توك ذ ىلإ اما ذا سال زو ل فارسا سو
 ْ لاا ةريع شن هرمأ ون اهدا عر ةفينح ىلالو نإ ف اقلطم هيبملاك
 ملم الوب لودا هاراعما ةرعاشبه رمان (!تالزعبلوو ها
 !كجابكولاو نقلب اجازتلا نافارا ماررلا ومن ءرمأذا
 9 كواس رازؤلا ىلد نازظون !)/جاررلابلسلا/لاطر| وسع
 وا زول عتبت لوا هاتوا مرعا تيب لولو اهرد
 // كرار بصدامالا ب احاو رإ ف ىفس ال لوالا و بوم املا اًطم
 يو طلد ةردنلاو ب امو رنماان باك لف
 "1 لكوملا ىلعالو ىلا مرول اكول اعرب الر اؤ ّيالطلا وال
 ظ 'انلاز] باور |ءانلف داع تفاولا هرمالا عع

 ْ ذود رسأر لوا [هاظ قرتلان كفل رب الم لدص
 ((| كور صاخ د رملا نال اصالاوه لذ ,ناصقنلا وة هريزلا
 (/دابزلا هلل نوكر وو ناصقتلا ءنل نوكرؤ و لوصالا 2 قرعالع
 ظ رك نأ مولوفسلا هب وبلا ةروصو وري كداذا

 ١ ىثورلام ا ةدابز نمرحاىل اي الذ |طّرث ناصقنا |ونل درعلا
 ا طاذمالاؤالطاحرملالع] رب لبارب ل طب ةروص
 ١" 2>نصلوهو هلام د ويهتم وك لاطرا ريع ن اماظلا
 ا انتر لوألا نجت لوو لمانغ لعن اجب
 زوج مد ايلثلا ىف فرك يلام عيالو دافلا لا عرسي م

 الوان!

 - يب حده



 نالورلا لاذ انيس كولا نوكي داق لطم طايطقو قلاب هيبي نإ
 فوتبال ككل زعلان |نهيسام و لقا ه|ةكيالو فنلزك
 لكلا زن ككل لزعل انا كاهد اولا ذ مف نامل يان لف لعل ع
 ثوولاو لوما دبلا دن ىراعتملا نالوا قلبا لغاحت وبال
 ١ هااصع: وكلي لف] هااضع ١ وككرإ د اطر طور اكأقرع

 داما« مال بلو داب رونا
 لواداالنوكبادأز وجد ليو هونول وهل ئاعتم حاصل لو لوا
 ,هونوهورلمل | نيه لغو | اوبومونجا| مالك صنلا مارا 1
 ليلا عرطالا لإ ه|فنلا لاذ الوووهو للغد اعدل يام
 اًيكاغرص] والامن الىلوأ لوالاو ملف هريغ ار دل ضيضللا
 ةرهاط:لالد اذ ال مما لاَ اباوصل والا نوكف لف أ ذاثل نود
 اوسداراو هل الرل | لصال لاح »ان ركام لعزإوت لوا هان اما
 ىلا لاو | ةداعامشلوا اعرسرل ايام لع لا طالع هانركو اه
  اىرحا نارا الاّحا انه ماما يلا ضخم | لعافنا و نأ
 يكمل اووف يوري لاق يل فرض لزب !لوتلانا
 يبوس قرن نم ره رب ال لوف | امللوهرضل امل | لاقازع
 "اي هلاصالا اعتمر نم بلا ن افرعاظوهو ود اصنا او بذاككلا

 ىيعؤطوم لوا او داصن اذ | مناد اخو ءلوو نا | عد | نم مالك
 (نا لوعالاناب (2د نع بيجاو ىلوث |٠ ىزتنت |اذ [اصفل لوف
 نواف ءسلا رك عن وكب ثيحو | نيبتب مارا كنب كلا
 لوا اكوا: نيف اهيا نم عنب امام اعاد لاو | لولا
 « اهي رش اذاو لوف ارنلا ءاهيقت ةلاكوأ | اهننمت نم مرلالور
 اذا امافاعب تريتت اذ اولويب ناريظالاو لوا هائل نكي



 لويل ايل راو دب وشل اولا بجوع نوب ن !ني اهلا رتل ىاضا
 | ناب لصبايا للام لو اداب دمحتس |لوف | ايام ب
 "ا لازي نال بيل | هزم (ما ىداضنلا ةروص [”لبسس ةقالالل
 | هملا لاف ١) ارِلف نايم شل | "ليم وج ثيبحؤتنل اركان دارت
 كامي الو امري سئل ررص لاو لو اع العال ا عوبحا
 1 هرااوهو محملا لاق ىلواوهوابلا نعل دب ىرن |لوكأ هايتس

 ,| ةنبل|رثساروكرم اد انحالا ىال ف |ئلاب «وجرلاوهومللا لاق
 ا ا يوجلاب دارلاو كلي ال امىلا هجار و !ب اجد انسا (ججرلا
 لإ بس نايتس اى اؤانّتسا وفق ئاضملا دقو ارؤمل ا ئع| بسس
 | نقلا, ءوجرلاوهو مسئانّتس | كيال اعرنح ار وماملا نال ا
 لل اجرا رم ءروكذملاراحال اىلاوهريط ءاجر اريظال لأ ذا

 | باككر | < مالب لش ىز |اجمل دانس الايض نم ل | عوجرلا داس ظ

 لا 'اع :ءاربع «وجرلا لمجد الأ الو ةصاطتزيرت الب نزح
 اراد لوو ه١ مالب ال لاؤيال ئح امو سيل مذ نابريحتن ام
 ]وا رومالل لونان ىربلاو نلنحلا مدير يع طربا ناك
 | دلو ةنجم أ رزعاماو رل ون عسي لوالاو اووي دوعوملاوه اره
 دان ب ىيرعب ام ف د لا ز/ قل ا ويروي اغا لوا ها هل
 ا انهو ازص | اكد ]جبال ازهو د اطال زل  لصالأ نا

 /!تيالرازالا وبا ءامكاب ةرؤصلاواوبوصل لعزفا اذ |بالا
 ١ ابل( رسبال «امللايزفا اذ |ىلومو"جوزلا و ا«وزلا ريكو اكو
 ١اس لاعر وم | 'ز | هم هييجاصل اؤالخرا عر 4 ىنأ نع دلسب
 قلم رزدلا ىانينس اركب ما لسن الرب اوج ءةاقت ال|لاقدؤملا
 !١ ف وازوضح + امكلا دوبزن نال ودورزسلا ةطخاربفم كعب

 فراصالا ٠



 لوف ةو ىزناو وبس ان اشن الا كلي ل نال ازال الع لد ارالا
 ناز كارم لكلب اهلطمرزملا ناني اكلم ال: لسنالا
 ئسوو خايثالا لاذ ءاوركو اكروضلا همرب | د ئانسال لكك

 لوب طع هو زك الو هلوفد ملوث لع قو دانتس الكي لونا نيحراشلا ١
 موال نارعر 4 ىلا يلد عوجملا نال وكلا نعربعل هسارعر فسح
 ناو اضب ا جوسوتنلاف يرن قلل داومؤ لواو ورنا ياسالل١

 كردي نازوجبال | لأ جذونلا ىلا لاوسلا فر جاح انت رجول"
 رياع ناكر او لو وساملانبا نلاوصو ثلا مل ذم لوا
 دبا وازن عاق د اهاذ أ ناذ تح لو أرمالل ل وتلا هونش أ
 ناكاذ |ازمزيلرلا نمو وبا هك الرمال مز ن اى رتل ١
 ىسفنل ميرا لو ئيرمالا هدارم ن ارهاظلا ناذإءانل ابحإ
 لويلاو هرعو فب نا اسملا لاحزم ماظا| نا ال قنشل اع |
 نازك! /تقبا ص اغلا ناب لوعلا هرهاظلاب كنتو ١
 . قاشمرا لو لوا | ىرشلا لس ناز/ىا لو مازلالاكلمشأأ|
 اللا هازوم نوكي ىازوجد إو نالذاجال ىَرْشلا ىاىشلاب ١
 فلل جار ءلجال لوف فريزعلا لو لجال ىزشلل ملا نال لسن | |
 ذادتالأ لاك لوا اهضن وأرلا كم ئنياورلا لعاب لو انالف لوقا

 ناد مالك نيرماظلاوهأرلاردكب ىزيشملا داورعش :لاحاو ظ
 .”لاوهازهو قرن | ل ىّشملا لشي! نا” نيم اع جوش ن أك
 كيلا دوجول ملون هانا برص ام اع يلوالا ءطس و الب لوم اني
 لاق ان اجانكر هايسو طشسوه ىأ لوا هيلا باب ؛ئكروه كالا
 اذار انما ىف لوتس | كل تقسم ناذم اكولق تعصر ىلإ ليف نم لونا اهل ايعاب ني ربع مل شب ناب الجررما نوصل
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 0 تحرش ذالئلإن نانزام ام لوا «اقلولل[طنالصل الاف

 ١" صام اشو عع نب دب ىّرشي ان |الشربز هرمااذ |اكدربغع ظ

 ةيزفبىانلا هن افتيامدا:ّضلازثيىا لو اذ اجاعرح| ىرشان
 ١ فاجاحال/5] ىرسلاىاوييلا ءامزنب كل قبال زف لو اشنمالا
 بالاك احاع مما مواكب نيني هرم اظزعمملا مالكج اخ

 1| سووا يرعلاءلجللا نلت ؤكولل املك ن وكن بكك قو ل شارو
 (, غلالرلاب انلعائادنلابنيرسلا ب انكاب# م اطكولاو ل الرلاب علا
 اخير نر ااهردلا طب مزعل اجاذ اذ يزعل يضر اي اذا
 ! م داخل ينل يق نم نوكيا :فاريزصاؤ لا
 كلا لانروصم هريرتت [لوفأ ذرافتل ابر شنب نك قلطمصحن و
 رشاد ااكياهنلا لاق لما كو ثلاريعاع يربى رشا ذاك
 يدير ىزشا اذا كالقنالالاذو ون ادن ربوع باش

 كلا
1 



 االول تلطب لوف محلا ديعاغا لب هاو ىلا خا الل درلا لوؤأ نلاحت
 اا :لاكولان | موب هليل ملف ىلو الإ ةريافل رهاط لع لرب و لوقأ
 هذال مل لوفملا انباع 1 هنسا نوبي جيلنا هالك اذارطنأ
 لع سل إو و لن نعي ال ىلع اذاامؤالخلّوأ ها ماردلا نب
 لوا ايش ىرشاول الاب لوو يعن وكي طش اذ لون ذ الواو
 هنوكان عز اوطل مع إب بيجاو ملم /نل زوكنال د اف ماو مل لاحت
 َناضواعملا ءنيعتت ال د وعنلا لف أريول ا اع نمل |د اوهو طم أع
 > ساق لارا ل لولاف ل لاق طال يدع ب فيلا
 ملالادسا م/م دام ب لوا دأو و مما لاك نيمي لب هل :

 - هارابما*نام الا سل ككل هلد ابل اانهرتمب مو لوإ هذ نيما ذل
 مزلب ال ئس لّر مالا لويلاف صملا لاق مجؤنلا تاس نمْئبسلا ١#
 ةأو ثا ثيحئلاخإ ال صملا لاف نيجب أعم لوتوم لوث نركورلالا
 رماللا هملاو لود نمل ماودهال |مزلي الذ اشحان انبعف نالد لأ
 ملا: كوالا و”ةتحلل ب هلا 2 مزلب نانريجتناو لوا نافلاجتلا
 مراضلا"س رول | وحو ؤ مدطلاو نيزلتخ نيس ناكأ ذا هزوك

 ركذرثو ملا /اذ اعلا ليم او اهروبظانه اظب تبلاش أت
 مودم نلاكلا نايف ىعيسام هريظنو لوول اهلل الا نيني متعب
 !اث هبابلاول انام لونل اذ نايب ال |ئلتخا اذ اسو يلع ساس ٠
 ذل مروا وبابا قر نال اريإغا لافائاو لد اريظاوعو مما ظ
 عا هاو ةرباذ الب هنيمي هم وأ نوت وعلا لزنع وذ داضنر 04
 اذانءأ ءالوباوم سنن وعلا |ش نال ملوث د رعلا رسل طيكنل | ف لصقا

 غو ليكول نش لوال داليا لوانتي :لاكك عا لوقأ»ا

 لوانتالإ بهذ ام خي الوزكوم اما نلانن ا/انياربوئاثلأ

 ادب



 ١ للاحباب زكو ناثل دوبل فادوالا نواتج
 ١" جبران | ةلسلا ف مالعلا لوا الل دهام ليك خي الو اكيل ما
 "لف مدلل وزن ن كك اكل +. اًنهنربخ | مْ اذذاللو لاول
 0( [واءزه ذولا رق ن األ لاقي ن ارب الاو دلبب ام نم نكمل

 ١ اصنفركرب ن |سان هريغؤالخر زد طعاذانعاورب دوعن
 " قانعال| ن أذ راسم ه | لام لغات انعا مالوم ام هاونؤو ةرحاع

 "الف دبلا بساع لونا ملواني ىملا ماكو لو ضن هس يحال
 ظ ورنم اىرح|ركذ و لومعملاىلاو ل ءافل ىلا اذ اضمر رمل | مجو
 صملا مكاوو اني ىحارحاوارحاو ها اصح من )كو ىف لوقا

 '" فانا ناكل مزاللا :لرنمنكوتل مكس ن ارسال :ااعاوم
 ١ هرمعك موك انعالا لش ىلوملا م ىد ولاذلال نال لوا ل بال
 ل كيال قح هرب ف دتيلام نال مما لاق كم نعالرب مك« اصب لو

 ١" (ةلاكدوملادرحصننل اضباقن وكول لاق وف | هيل ادوترسحلا
 || د حي طشلاد وحول هبملاردح وبال نوكيا دولا ىزش اذا
 ١ ناكاذا بلاوؤزعلا رو ىزن |ريول و فنا هارتشا اوس وعلا

 [/ هنالرسإل نع يال هوكي | نلوم |ضاحازثلابليكولا دي
 رستم ول ااقر ضد ئزيشكاو هيلا نيب العري ززعل ضن
 ظ ةدولاو رئئلوا فلل دول | اكارش||ذا وي دول اكراصو [زثلا

 "ان ازكلابارسحتهي دول برانوكال ناذ هبل اولؤاكاح
 تال ايلاغ قد روضيال زل ولو هيملاروطحركد طهلوو نا
 ةيلحاب ئعب لوا لإ :لض | وككلوث محلل مدعل طرشر وضحلا
 نعزتولا ماو ننال لمعلا ف نيب لوا لولا ضيض ل الت طم
 كيما هرب ءريعلا| يلام ناب بجا لو ضزل اذالخ ل را ان ردعرسمل



 ؛ومتس | املا باول از اخ :نيقح اري دال ىلا ةلزفعىا لو ,
 رحرحا جون ه اذ اًرحإلا نك ذنن انت نعب اجي | نكي و :فيشح

 سبحوا| خد] رظنالو ب لكوللاو طكوأ اردحملا ىد بانه بكل نأ ظ
 لكلاب ملا ن اكو لوك حلوا لودا ا درعال ءاودطكومل| نعول
 كملت هل د رمال ايسحارمم |لكوما ضمن كوله اه وك لوقا
 اضاهرهو مأوث هباسلازصفلا ف ني لوف مزون اميلع,شانلاخت |

 هلا ةروصقمريؤ ل !:يشل |ب تقفح ناذ يفنى دوعلادبعلا
 .- لكلا غرو ماو كوم ىلاو مشغولا .ةاضالانعنالطالا ف ماكلانأ
 اشاد نوكي نوجا كل مسن |نلطمل وما ضد دارا ن ا لوتا كإ ١

 هاش نال ل سمرنون ضو اوملان ودب هاضر دار ]ناو وبما نبل |
 ئطا|ذا عراه نمل ا نيمنولن | دااةمواعملا نود فاعل
 صامل لازحالا نال ءاوف ىراجلا نلاب ىا لونا فا ازنل اله ١
 ”داط | يح نم ئيونم عزم زيملا نا ف لوف اهذللاؤالطا ثيخزتا ١

 ورش ئع لاذولازكو ملا لاف يرق نعرظلاهلشأذ |ظفلاأا ١
 قسرا ملاو ي”ةيفحيلالانيال لنا هارحومم نالعللأ

 دامب صلوح "وحلا معلا ذأ د د بلا زرعرضحل لعلنا |
 ذذ نالصالا ضراوش سنن رعب ناشالا ن ]ل صال الوش انالا
 ىلولان ارهاضلاذ نافرقللا ىلتحا امل ناذ ىوملاؤرعىلا ديل ١
 ىلع هراصماو ٌقانعا افلظم سنن نس ديعل اهيا ذا قانعال دبر ٠

 ةب رمل ىلا ال/ 0من حجو كؤترب الو يعل د ديملا ىلإ ةفاضأ
 ودكم لان لا رش اسوا 34/1
 ظ 0 وأ ءرحو بام رعب ناروجيال ِ

 ياك | ال انناوم ىواطلا رش ءركدام اع زوجا ْ
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 ١ قارنع ملوث دازكلاؤ روك ازيلال ارختتموهو اهمرنعز ري: نا
 "| نم هكرب 'اكال لبق نم ىكال ار ويب ارمصخت لوو «قل نم
 :© باكا ةرابعد ملوث هورسلا نم لوب طاب | والحي ظن لو علا

 4 بسبل نيل يرم هسإ | ن |اعلرب ملف وضل | انعولوت مه د املا لأ

 | نازك ءامو لج افلا هاروت اميلي ن !ز/ لدا وجبال
 | لارب اجرب عو لون ءّييلا رئيسا ئنولاو ةريضيلاباوراع
 لد لطم ملوق ئالط الب ىندب لوثا لنك لوت شحاذ نيب دب
 ,قالطظإلامن ادابثلا نع عوجرا | بانك مراثلا ميمون قالطاب
 ا ابدأ نيفل ار انبا كيبحْؤم نوكنا اما اينال ملوقرن رثش اكلك

 ١ ذاشأ ف ها هقب الف لوثا ها" انم كالم الا نالذ لوالا اما لوقا

 | ملوث تحف لوما هنا بر اجطو ل لججالو لوف ”ير الذ يتلا
 ا ةيلاملاب فئران ال نالو لّوا هارب رزتل |'نالن اثل  اماد
 ل لالا ان ارحوا ”مشل ارث درتي ول ما ءليإغ نم مويا نام
 .(| ذا»انرش دز نفر ا لع معدلك ]حل اجمالو ىقزكيوسلو نسا
 ١ اهيموترساو لوف نن اره اظل اوهو وشل | عدن رت وهاك

 ١ امنوا واود ئه دارا اداب أوطلو لعل نع نجي د وحوم
 ٍ ظ لوئا لعند ال ىزل | ئدب لوف نيتينمملا سني ذ نف ئيمتل (ى
 قاع هالول كم هرب غام ظيح نيد ءلعجرلا ناذ امان
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 نوم لذ ذو ماقام انف جال ذ ويدل ددقن لاقي اال
 ىلا هجحار لب افهزيرملا لووا لد اقم نسحنبال ىرإ |لماعتلا
 مل |ىآ مجار وولد لوو ره ةدوحوم ىو ءاونلاننلا
 ال طلرل| أنه لو اضم مب هنامملا ن الو محلا لاو تن اشتم
 نيف لو كك لو اوزقفاوع دشتي صملا لافرتحال ىف ىزخت

 يراوتن نلعتم |عاوسايف اون لوا لوقا |عاوس |ودومك ككل ن ١!
 5 | ةالط | لكرجص قلاعملا كلب يكل لوطن ناد وب كواًوو وه
 ديِضتلإءلا ةرلاواقلطم هيبلاب يكونا نإ جاو ن | جوالا لوقا
 نول اوه رتل لص ىنرل )ب نايإلاب اكو اولافاكو لعمل
 : املا »يبن وي الذ لوشم لولا ئرملا ب سولو لففللا
 1 لس دولا[ ةعزباولؤ عز بأ اطال
 يد ارم 'رال لمنال و لاما ؤرلا نأ

 الضاد ن وكيف عانتما )ب لوف نيول اب هبل اتم لها اهريؤلوأ
 رمال ىف انه هلك | ملوث اهي اوبر يقنيل او نم لولا يسري ام تك
 لاوسلا "رحال مر ثحنل اوسلل نول ءبس انه ىف ىا لود ىاعلا
 قابلا نافرظن ف لوا لاملاب لاملا هل د ابضوهو ملوث هدر سنو
 روك ارطل دارا | مازن رطل لاني الذ لمعلا قلل لاعبو
 تبي[ نأ مزل هربرت رهاظ نم مورزم اوه ا ةرحرع ام للدح
 وكركم علا زلدح أ دارا نادرا: دب
 يل عز ومعها جو اكون هيون دلل أزه دعو صاماكد ملوث
 ماك وم ناسا نا وبطل دح لع رصا ماك ابل وعلا ن الطن روبل
 لعوجإ لوا "يسب اذنلا اعود اص ا ناك لوف جوكنس سرد جد
 رّرعاعاد الطن اذل او هيلا مفروم هريرتت 9 ناعيا هي

 .٠ . )ورجال رضا ؤرل



 | ريعلاو ن اقلط لوب كلغ نيرابعاب يلام عوجاع درب عش
 || ريكو زولطازكرما نال ذو هلوف روع اون ىلا هجار سرا ذ
 ١ قاس ا لويللز لش اره لوقا ب احجريب و لذ يتم لإ

 || جالت هب فذ ريتش ءاوو هالو ام طتسن لووهو طساب
 | ناتلطبرنلاو هيلاذ ملوو هيبإ ان اجيب ىيعن ب اجتي و اونو
 هلا زال لاقاعانه 4 داش م علكشا ام لدا د عسر زعاغ

 | دابعالا هاي افض نازل اب ن ارك يلغلاو ملقا ثلا بادا
 | مانيلا ثيحإ غل ركوب هل اسرل | فعتم ءازتكال | دعب ذل و
 ١ ىحوزضافالا ئيس لات تازاان اهو احا نيب د نيس |كاهببا

 "| ىفعا لوقا ظنّ الطاب |وزم ]كئيب لون نرلا يسم انالو
 "| مص نين |(نافد ويللاب ماسلا يلب ايام اهرع وراخضضن اقل
 ' | بعاصو يباب ةولسلا بحاص | ومما ضنللا ٌذالط | لع فويل
 سنجاب اذا لوقا لقلب يبين 1: زوجال موف يشع د ىشنلا
 || بناني ةدايزوةتلا ثم هرمعزوجا زل ايزبولاو مل لاق
 | هلعمدازرها وح مامالا عك لاَهءاقت الا لاق لوف | اهلش ىانلا
 ْ داراذ اهلل وزع ريعوبانل !ئ انين ةد ابوي امل ا,ليكولا
 ١" وسب 2لاقت وأاؤد ايزل | تلق مزلب الذ لعامل ايزيكولا

 'ث قورمرباع هرمسرس /كأ ره قليلا لاقو رن يدي مبوةنقلا
 ْ نورس ناك[ ذا اماو نيموتملا موتتملا ف 4 اند سانل | نب
 "ا الف ناكوا ولن أو ئبغل | عيال ئيطلوز وملاو ما هؤيطاك

 ١" لم طل سائل نافل ال اعز ركالو ملا لاق ىَرن | |دحات
 'الاقتلا عرعل نيدّنل ايي هواش وجال اذكو قيزل ل انلوفا
 | اطياكولولو شا لإ يكلا الط ام رلعرت وى
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 ةقنإلا مدعدد ارم نا ف لوف أ هأ|رباخدرجحو زو دارأوق هنبعن هى
 ١ هلذ ةاعرملا لد ن وكال الكوم اضان ارجو وه :يارهملا ةدابعأ

 ا نكي عن هرحوزؤ و لالا و نمتنوا ن |رعاظلاووأ لأ جد ظ
 ارك مزيل |.كو صحا لاق ماض ءاعدملااليلد وكم دع ونين
 ىف سانل | ني .اهتب ال هربعز احاولّسربموب لان مارفاجوراذأ
 مسايلل عرس نشل نيعملا وب نسل الاوز اانا لاق لوف هاله
 1 امال ف زعم رعب ىهرب ب انك | ذه طر زف هدا عر ديد ربل ْ
 :وب بمس نب مناقل ولا هيقفلا لافام طيكذ اولضف ناس
 قووهدر اودهرسداؤملا ثيسبلا اور قير |مرعىحسردأ

 نلاخازعو تن اريك هيب ب ضورلا و هدر أب هرب ن اوبغل
 اذهل ا ها يقول نك لاه دب رخلاا ذه مالسالا خلاق | صار ئيعل اومهرك د امر رؤملا نا هم موهنملان اف ةبارعملا ءامل
 مرز سحانلاوريسيبلا ئعلا نيب هاشتسال | ةلازاو قرعلل يدل .
 ريسلالذ امني قرؤلا اهمرحاو يردي نعي دارما ' نالري ره اداتعا لعل ري ه١ لخييال اعاذه نالوا وه نادر ||

 "داوزبلا بحاصد ارا لوا هارسيلا نفل النمو او رتلا فا ةحاط لال نيحاذ يع ةدايز ن اكلب مولع هيض د] سيل أف
 وس هرعاسي د ملوق ّبكلاري اس نم ئدن لوث أ ضاظلا9 ءلوق

 لوس لوا نضوزلا ذ لون قاولاوبارسلاو تعم لوثأ مالكلا ٠
 لوقا هاا ناكةلملا ازهملا نيعلا داك ذاف ليف ضرقلا
 نم لوا ىلوارب +2 فضلا وابا ذا رلوم لوال اليهلل يوتا
 ملا وبرد فعنلا ويبي ن ازوجيالف ب نضلاب ابن لع
 لرحالا هيي نا الا صملا لا لاهل نيصاظل | اوبس نأ 3



 ليي مريب يتنقل ىلا ماما دار لوقا منجا ,

 | هازشأ لملف لو هيملاوتفن اض مل البو هولا عسب لك لع
 ظ ا

 'ا| «ابلا لكن امالرعسلان انصحك لقاءا بلا موهالا ن اذا

 ظ لما ةاداجب يق ها 2 ل
  ةرحاو ترلطف نال كسل خلط, رمال لاَ نك ضفللا م صبا
 الو اهليلرب تادايزلا ف ىالتخالاىف:لئسلا ترب و مج تيح

 | لاش كولا لكم حرم طرغلا الع مرش ملام مل | لسككلا كلم
 | امال قينرع ار بع ايي لخوععبا ركن عيا: رع كل
 ١" هىالطالاوديتتملا فرشيالذ لو ناره امزعس ريل وعلا ملا
 | لوقوالا صصاخ عزم هرسقت درمالا ىالطار ابان ار ويف لها

 أ مرد اسي لي للا ل اناخس لملف سارا ظ

 "| قوفحا مب ىلفنت لل ارؤس | شل اي ]سكول نوكين | مزيل الكو اكول
 ممملا لاق ركرتذ ماما يح قاعنم مالك /راثنلائمرم رو
 نلبي نم ير اكرم ا نفت ء ا لّزهأ وشم درج ال بب

 ال ام_عاازهور ب ةرم : ثرحيال المن ل خاقل الو لع

 اهبل اةتفيف صل لاك ةرملا كت )لانك رجالا الص ثرك
 دويابلا لوك مو جلا ىل ىرشملا رقشْن ىأ ذاتنالا لاق لوا

 بكامل لانروضرما دونا هيا راس نا
 ١" ثيحبال ابعن اكأذ او ىاكمل المل لات لوقا روماما مل
 || تدر اوزل | قاذن |.زكول ا عام وبكاصقن هرأ اب هدر لش
 ظ ابالبابل زعبيل ماقزيلوب امن قمل اونضؤخاقلا نال

 ١( نناكأذ| اموهورنا انرع قلو | يي هدرول كرمال مزلبن
 ا
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 ليكولل لم خر اجلا ناك !ليكولا ارواب ميرقلا بلل اقلاع
 .دارافؤا نم دلاكول ا لبكولا اهعاب مدل اميهو واكوملا نم اهعاب
 ئئانلا نعول ارفاو فنملاو نرلاو | نرتلا بين لعدرلا ىرتشلا
 مص اخجانأ هل ناكو ليكولا مزلب ن | قشير وصلا هزه امن لاب
 دكر نحنخ ]دل غلاها لن يو ملوث ىرن | ةليج] يلرلا نا رجالا
 اها وبا ولون حاف باعوا ضاحل والاول او لاق نافدسا
 للا كاب اذا لوعة طعزكول اذ حاف او نإ حتما لوا ها
 ماولاب ذاجاو ةرابملا ناكو هسامزهاكب ايلفنم ن وكت ا ذاع

 مردعاصا طعوجبال لونا لحاتف هركقاعلاحال باحات وكروجبن
 اؤتنابإب طوف ةرابعلا م2 "موبي سلاازه ممم نا هاظلاو بلظلا

 سيارذامن لهاظلالب هربعوا هلي اليا دريرؤت ءانناق اذ .٠
 راع م الذ كو لو أهو زحوأو اهيناوفرشن )ا, يهب دج ةرابع ظ

 ك 0 لوواداكاىارلاوهد وصتملا ناب ظ ظ

 هزاجأ الب زويالفتضراملا ئعال اسموضملا ليكسلاىفزضالا
 لالا ىقزكى بيل هيل ليكم رحأ ايلوضف ن وكربجو ا ا
 ابروماموهو لووأ ميكولا ليكم ذالخئ دليل ف ]كولا نمر ودام نال |

 اعرحاناكر ]يلوشن اكن رغا نب يال الشم فرعنلاب
 ناموا هلوث هباسلا :نيضعلا غوبساكء ع ويدوا فسدت اذ|

 لوا ذانلا لكيلا ل نعل الو د وع غاشل | ليكولا ل زهن | لوال ! كولا ظ

 هناسب ىلابيال /ةدعش لو هش | ىبولا تيب لاَتب د |ظفادهف
 تاع ناضإا ىزيشملاداببخا لوا ةدابعلا درجت نعزحا|
 ايلا دوك لا لوالا )يكول مرفت دعب هنا لن الندا اندوما ٠

 نالويفلاو ”موضحلاب لاول بأي لعامداوةدابملا در
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 وامل لوا اعزنةروجس اهنالوا ملف هضترف ىأ لوه | هتن ةموصخلا
 ب: (نالافا يزد ةءومللد ل اؤلا ةرطساغا
 | . قاعن هدير ءباصصتلاو [سو لع مد لص منا لوسر نف تو لذ 5

 | نال ل اهرب جوي ام هينا ه ةموصحلا هريفتىلارظناو يزع
 رظنوز لوا ىبحإهوعتلاو ئللد ايظا غل وتس لو م صن
 قل لوا دا مايملا لع جاليكو ما امزيل ولان | انلو ملوث

 ١ انييزاوج زل اكيل ا وحو دلوق نم اكول باضا]يا وا دلسا م
 «| ديرا نا لوف فلاب ال يتشسال 'سوصحلاو لو هيلا طوف امربكولا
 نكو إف طكوما تو هعبامربر ا ناو سريفن لبكولا غبت
 تدق لولا ها اكاد دس ماغن ال عونل ملوق بولصم هلع ترتيل
 ءأ قردان نيدلام|ن | ثيراوماباضنلا لصفف 2راشل | نس
 كلا ن الو لوم | امضو ه انممؤ نال ملأ لاق عج هل يعل
 ] ال انهياناو.ب ولاة ام دا. اا
 :اامكاذا نيمامالا لصاب بش البلل | | هد طيحلا ىف انك غلاب

 | هأنوتسةويفلا ن الر ظن يو لود ]ماض اهرع ل وار وهلا ٠
 || نيكت|عتسم”ةيزملل نال لوو عمنا قرطنر وبظلرظن يد لوف
 : ةئللال صاغ ازهو :موضحلا مع راصد ىرول | خقلبزلاو
 قيد هنم تشاو ني د ضف لاب جف نم لعانت هال ضيفلا
 || أصح ةروهرم ةّسيرملاذ | ىلوأ ن اكل اما قولا و ثزخا ىا
 ١ يأورلا لصال جو ىلذ نا باوملا و لوم ه | هاذ اب ؤعب
 ىكوندلا بحؤضواا لعزضاق فول او لوو و رظنلا لأ ها
 ١ فص هركذ اعز | يلع بهزي ال لود ا دأ ضل ليكد هال ملوث
 ١ تاشالادداواليغ لمجو | ني نيلهتسلا نيليلعناا

 ارا ظ
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 أ الد اهي اوشا ذانل او تمول اب هلاك اءانتن ال لالا بولطلا
 جباربلا ف لاذ لوف هد وصقمر يبل خيرل سفن عم نا لوف اضيا
 لالا مشوه هزمالا نع ةر اعد وكن ااما ران ال ليل
 ناويتساروصبما] كلذ لكو ملا ىف ىكحل ام نعر ابعنن وبين | هاد

 10 يمد
 لهن اهنرتم قوفحز رص |ىكاايزيكولاو
 .ر باليل ابك داوفن | لعا جقوتحلاو ضاق اقوتح#
 دأب انالاذعو حلا اة ذانثاوايقلل وب صخاوزءؤيصالاو

 لاقعجدف لوا اهنا عر وكذ اوين صا وجودومحوتتت ١
 ىئالصاليكولا نوكضبكتزكومنعاسلول |نم مقتل كد ابملا |
 مث 00ذانلت ئدل ازحا وتلا 1! ءايلا سن افاززوفح |

 ةراشالا لودا ملا أن سا اهىملا ةراش| ازهو ملوق طماتفدعل
 اكيز ا ةأرما طنب نازل يكول دارا ذا اوفر وكر هريباعما |
 موصحلاب |بكول رف اذاو ل اقراوف دارا لوس اهلنا لوقا |
 (ممبالز اسهال !جوخهركذامز | كيع هزي ال لوقا |
 لاوانمب كلر نمدب الذ لع عر اوص كوم ان اكأ ذ اا رست ١
 د أ اذاو موف يلع حرم اد ىدملا بلكت ال باول معد ١
 را ا و كا ٠
 اقام ناذ لوا ها ]بكون |سايفل[ حو لوو مانؤد
 دل وزهر لوف عون ايفل اروصق دم يزن أسسايقل اوهو ملل

 كافر مردود ةفينحدن| سول ا يمت ده 6 ظ
 قع اهلوق اعر وضفل | انلق هركذأم أب ناكسالا موو
 هب رتلاو نامحتسالا نم ون بوش ال ىزل | صلاخلل سايتلا



 ١ ىلع عؤتماووابتلابانباث دوجول الوش نوكفاينالروكل
 "| ب اولي يكونا | ىلإ ةموضحلاب ل يكوتل اؤمن اذن اسحتسلا

 "اان كاروماب مل ن ]انف فسون وب لّويل مذ رصين
 ١ ضال لا تارا لو ربط! لوا. |ةدومفكل انا
 ريل د )يوأت لونا هرضل وانتب ال تلابرعال ا صملا لاق
 | رمالا زاب الخ طوع اماكورارمالل رض: موضحا ن |
 ل ثان لو او الكتل و ومحنمر | رمال | ن كولو موق هرضصدل

 المواننسسا معب | كلزكوهام و :تل اب هرؤ ]خرب ىثلا ؤووح
 : وس الل قويح صر ازد الان وكن |
 ١" ناسك الا جو ىماربررتت نم لهب اك مابي زجنم كلذ لب
 "| نا اضبار اعنا اش | لو أر اظنال اىنتتساولاكرلوق
 | بك )صفتلاو الا ودا وكرر خد فسول قا نيب ين
 | لؤانشتس لا مصامل ل دانه لول نال ر ظنه و لوم لوصالا
 كوول انو صلال افرظنل | دري حرصنل | انضتمال اعمال
 | يفسنلا ةمالول | ؤاس نير هاظلاو لون | اقلطم بارحلاب
 | ل اق ناؤاداتتسا تركو دليلا هزهؤز | كاكا
 . تءاكولوزكؤللا بر اوه ال | نشكس|و موضحا زكوولد

 ١ 0[الا عر ازذال | اننتس صامل روحك” هروضللل قمح
 الكر ززغتسج اهاظلاو هلال » هاششسا |ذ١ نكد |قالا
 ١" وهرب ارجل ائرعُبب اًيلطم ب اوملاب كوول ارا ورارعالا
 ١" كوالا ران 8:لو لقرب ترج) ل ولا ف ةدامل اذ | ةموصخ
 ١" لهاتف ىؤنا رمل ال رب مديقتي ةلاكولاد ىعالاف

 مآ ظ
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 هدد
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 ناش و )ده ئضامزعرجلو غلا كسراشنن وين اونا
 دعبلالو لوا امطق كام رإ وانتب مصصو صل لاق كف
 روف رسايل ادربالل لى كيرا ريا هلع
 اعزناكوملا دككم اموال ف أ أاهطت اوما لكي ام ءلوانتب صو

 هجو روجذ !كونلاىلا جارول داش هاو ةريعلان العام
 رح ص د ىف ليحا ناو ماو )دك وبل اازهن | ناسكسألا
 غال ا قرول 3 لوثا م مرّت امكرتشرتلل هدب ملا دكو
 له جز هطباضلا لزب انثنم همجاوت ةلاكو باك نم ١
 اوبر يأ وم دشن ن اىوعد ءانهونقنل اهضدو هفني ام

 ا ص ناذ ضل نراك او ظ
 نوكالذ نيكأ | تاع مالا جر د ]داوي نلدكرجلا

 واه لكم نال ءادغتسال | كيال هن ل هلوهم يلع ةيمطق |
 فالطالا دنعو هلوت انس ىلا جار ككم,لو ةريعلا |

 ٍ نال جولهناديف لونا بسلا لاجمل

 صا أ رمال لحال الط صخز | ئيقيب لع مل نا لع
 .  هاوثديلعل داك كذ لعزل ال داضب اًدالطال ان ارورظل |
 ملط نر ظل اب ان نكي و ةل ال: ةدابز صصتتل سلا |

 لادإت ايلي رعصتنل أ ذالك كلالرل |ككت د ايعال همام ١
 طفلا | :قيقح كور ابعاب ايكوأ ادارفأ صن ا

 ةعزانم ةموصخل ذ |لسم اب ىلو ال اوهام اعالعذ اهنا ل

 ذأهطا اعدان]حن مارحمارم ابيك و ئلا د مارح عب انملاو ١
 'هابرل نمد اجهاظ ول ال د نلوم ىرن | لاجهاظن

 .عرانملاو او ؤ ملاين | الامم اف قالطال|ٌةلالد اغ

 ._.. كرش 0 يا
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 ١١ الوث)م انيلذ قالطال أ اًعيحوم ركدانل | همر نال مارح
 1 ركو ارغبرلو مان لوما ةمانرارقال |امندس اريل الك
 ١ نوب انثتمال اةرب اذ ةدوطتقر ازذ ال | نسب و ردالو كوم ارب
 ل قرا تاكأذ ال اي ال لوم | هاروبجم جولطملا نا ب اولبلو
 / الانالاضي | اشتمالا ىفهرشي الذ )هكول ارئيال احم دلع
 ١ هلشم ةوشرل ا طمعاب بلاطل ا.عرئن از اوطرجب ال نأ اس
 ا ناهاطلان اةءاونل | بحاص داوم |ملو )م انف رتبن
 || تاك(ذ ريانا ]ب ءاكوماعابذ كرب ال ني شمل ا لدكونلا
 لا, صم رارذال | ىلا لكوما لصطب ةروصل لات ةد احصل
 زا ةئلا انه هركذ ام هرزع هيو هو اشتس ا ديول لذ نيعلا
 1| ة)/لعر وحك |.لعةروج هاومبد أملا نوكيتيكالاك
 / اا وا |طموهوزبعا ءلعزجرعا ذا موف امرعو ادد
 لأاثنسا مكمدع هكذا مر ال ملك أب نظلا ةراثأ ف
 | قيقحيع باطما ةيلطبم ب ابحرل شتي ال اًولطم بولطلا
 رإ لوعلا نكي دئنإ طم ى هتيّمحم هضاوم ئيينب اذل لعالذا
0 
 أ تاج اب نا نكعدنظلا ةاسا نم انركذ اعمع رئاعلا|
 )| بلاطلا قرط ربو باطلا باج, ضر اهل بواطملا
 ١ ةموغلل كءاتمو هرحنالاماصل لاق لكو ازا
 1 00 نوكيت لوف
 ١ نيلح ءاااز اجي ءىوصخح ن وكل لوم اهلشع يس ةيبس
 ١ وارهاظ كارلا سعلك ءام 1 اضنلا
 ١ نوكال ىن | نم ال احاضفل |سلجي غ) ملون مجم تو

 ك١

 دس



 سم مر باوحن) ثحزم ى | لوما انام :موضح:ن| مالو
 مب انمى 0:> تالف ملوث مرماذ هيئبحا لور ابعاذ احلا ناي
 ل؟لوتاداضنل | زون اككرلوق اررعاباوجع| لون | ”موضحلا
 ءازم وكتاب ناب ارهاظلا ن ال صملا لاق لكما هز وجب ن ارهاظل
 العاز اح موصخؤيمب ازمتل ارسل رارفالاو هلونل ليل لوقا
 فريك عرازت )الج اضملا لحب ماوه ريشتلا نمر
 صاطنا ن الل د ئهسملاب هنا | يلع ب اولا ناللاقول و مآوت
 رطنأ ىا بارملا ن الس لانا ل هاد وصقملد بد انفو!
 ةلاكواب انكلداؤ امهر ب رجول ىوعر لع هزل
 هت لوا ها انك ةاربدعج الاء اوف ايل نيب نيح ور اشلا نع
 نال ملا لاقل ازكلانعرإ لونككأ ةارب أن اب نيتختتراتلا
 وول عل نصا ن كلا نم دحأول |نالو لذا هريئل اهب نم زيكولا
 لوا اطكشلا نيس اش وهوا ءاثلأ اككنل | نس سايق اذه

 , مسقل ناعم رمئالذ | !كويربإت ىفنل 9ءاعر امنت
 اون ولو ملا لاق )هانف هتيرابعزعس لا ازهو) هكون |
 ىيليولا لاق لوف نكرلا هده اذرنمد ]رب ىف تل الماعر اصل
 ناز نيدل نعد ادب اب نيبارم اكو ذا يارلا لن نافذ
 لا 5 نلف عد ةرب ةايعاسي_فنل الماعن اك
 يغدار ان | مال كك رم ىرنا ىف قلط داما ملوث اك

 ءولابلا بص نمزنالاب نال( ى يل ها رويظل وم نمل
 الط لا يكف قلط ةاربالل ريق ماير ان اوديشتلا

 قلب اسلاسررلا نامل اعاكزكوم ا :نلل ريكت اد اريك اذ
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 اهنئلارلا زامل بكولا لان وردد الكوم ققولو لوقا اضبا
 ' نوكرنالؤس لوا »أ الندب كيلعاربالا نكءانإسملو
 لوو كيل ارياس ردح يوهإب طاقسال | سشحزم أوال
 | وازيكوتلا لع اب صريعاو ,اوفلم انكم [١ ىف قلط
 سنا قرقلا هفوؤصال الب ملود ضر امعوم ارعإلا | ذه لوا
 انكر 2 م نكامورإ الب افرك ناكأ ذ ألو لعافلا
 وشما نم عرف اد وكن | بيك سانل ان أب اومعاف ملون لحام
 ينمو تانافاش وأ نإ ئزرهن امىلاه سالاو لوثأ
 الواوا ين كك رلاكولا ن اذ تاو لاهم
 نع يلا هيل اب اكول نط| ذاو ىرورولا رش صالخ2و ٠

 اركب اههدىرت|انم اضرب الف نيما نال لط أب ماعم كلتلا
 'اةنيعال لاما برو امزذم نويدملا اد اذ ءاوو تحج وراشلا
 ءاود ىلذ ىف لوعلا نال لوب ابلا ارهذىا لولا مرقترقد

 00 ظ
 عجول || زهد ن اذ ىل هلظ هنأب اكسقم لوتأ هريخ لعب
 ةالرب ةكالملا روب نقتل خلظلا ن انيج ال ادا

00 
 م وهو اواظام 0 |مراثلا هركو

 لن وكما هلاسؤو لبذل ةلاسذ موالد ظ
 هأ بدول فن | مب لوو | بياغل اضحو .! مف د نا
 0 ا ساكنا
 شدادومسالا اماو مل و اه هجري لوف ا جربال هلو ل
 * طرود نحب ف زارا امري بياعل | روضح

1 
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 اماو ملون ذاجأرف ٌيراوملاب اضل | اضف ف ىلا و زئاكا عش 1
 هيف لوا فرل |بارعأ ره اظلاو لوقولا ةمي دول لامس ل هوه
 ددفلا ىلإ يونمؤنا او هراقك | :ئكعالامم نيملاةءاّمتسان اف شك
 اضأ زملا اذ ظحالب نعؤذتني ال ف د نعب لص الاوهام اع

 ٠ لاا نم ىلذو يل ةيبوشم قابل ايو اب هنيبعل املا ن اروبظل
 هلو ناشلانالوأ لوقا د | قتال ىولان الكا ماهم لاملاككذ ١
 ىدارطتسا اهركو لاهين |ىلوالاو لق ادارككاهركت ناك
 لا“ ايلف اربلا و اعرب لازهل د ىدورفل ا "ليم اعادت ا

 0 ءانمبىالوثازذانمورلوف
 رابعشو هاهيلاف روكدلاضاوعالا هثد هدوصتم لو[ أ
 هلاك |اتوش ملعب ليلذ ىاضتثت رذ لاكوان |!ناللّم نا

 إن هافونسارذ لاملا باص ْن |ن ورم ايد |ببسي يت ولو
 لوا ركمرعاج) بل دوه ةلاكولا تنولن ىصاخاليل د معبال
 ركْؤللا ناكوملا نب باجئمؤونسم ناكاذ انيرلا نال
 انلثىوعرل ا هرعب ةلاكولا تست فبكت هل احتال ةلطام اسس

 زمالاهريوم وهن اكن د ننرلا بر اوّيسا يملا ىداال
 كيودرتع نيرل اءدازفا اضف يلع رمال من اكريالا ا
 ةيالوربكولا ناكل اكول كوي لودر اذان الفركذ /
 اماقم مق بكد ىوعد دؤع|زكذ اي الإءملعتسف باطلا

 مرش هامل نك "د اهيل ا بجاضل ابل زلا لو كو ىنا
 ةيببل اب تيب دارملا ناريمصل | همام ئع تن زكال اد غاثالا .
 لاذ كزعاواخبال ءناهيل| جاصر اوحال لع ؤ جال ٠
 ا بكولان | عورتا ةركك ل قا بيان نال نلخسالو ملا ١

 انك



 نال ةذرإو#
 ىال م

 را لامر

 نعب لو زل امو تلاطن لزم رذ ول يكول! نال لو لعل يع زلخسب
 ئ قو اءااهدر ذبول يزعاو لوتس لاو
 ولاذ و ملف ا رعر :فينحوللا لوثؤالح لعلو قالخلعاقلا
 اللا مضئيلشلا ذو لورص زكأ لو نوكأ لق اذه

١ 

 مهدسسيسي

 ا لاق طمانل ايري امل اهم ايرتفن | يل ةرشملا| «لم اف لكوما
 "ا اىنل اولا ةرثمل اب هررعاسحول اةرثعل |نونكو | اننالا
 ”(ريطبل امانذ زيكأل ا.ركذ اضن | كو اره زور أهل امرعل حزم
 | لالرتسالا بوك قرب ريكو ةناكو ملف ولوال مهو لك
 ً|انعاو | هاذ هل سبل سايمل ا غو ملوث هلال زيوس لوق |
 /| هل ناسحمالا خو ملوق | شل ايل يكوثلا ءاهاطىركسانلا
 ١/ روباننيرلا ضير وماملان |ن اسمن الا جوو لو اذ
 دأاقلو ىزثسا اذ دال اي)يكول او هاردل رمال  ةمذ غام لس
 الكرك زك 0 لا
 :أ لؤع باب يهمل اذاعلا ىاجبتسالا2شسنعالثن غافلا
 ظ اراك لارا حالو
 0 بأوجو ىرورثل | م علك م وهل الشم ارسلاو هيل ايلول لزعو
 أ ةاللل نامكر او ملوق بولطملا زيكو لزعال ىا ءاض ا عننا نأ
 | طلق :قلبزل ا لاق لو أ ها بلاطل روج نت بلطن نكمل ناذ
 ! رولا ناكو ملف بلطين وهذ | :لاكولاب ّوحولن مدعل لع رح
 "الزعل يبوح ابعاس | لظفللا لزعل | اهئ الو اعانضأ
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 عسب رو ل |]كواذ اذاذ مامللر يشن لوما و انصرلا لت ناب
 لتنمو | /ل5,ل ىيل لو نعرلا ةربصتنلا تو (2ث/لاحلاو
 ماللا رسب اهللا لّوأ اريرم برطارارب 'هاحلو صل لاقى اجب
 ل | اريرم برطا راد فاح دارملا هلبزل لاقد اه: اكررص

 أونلل انهو ىرن ااا مجال تيئب ال ان ال احل احط ل
 ناو امم قرع ئادللا غروكرلا مآ نولي ذ | جالب ادهل | أم
 هدوحو دون اع ةرابع مورلل ا ذ | لو لابقسسال | "قيصطب
 لاو هدو نر ئذ وب اعرببتلا و وبمن اذهز هل ىف اسم م لوا
 لساروب مرعنو ىن اطل انضر اعد د وجو نفسر ئاححاب هاذ
 دأرفنا ن | وم لو | ايزل ء درت امزم هلك ال ملوق مر الربع نأ
 قريعلا لوف كوري وهارها ركق ملف موزرلل !انتث | ؤ اب اهرحا |

 فولو مله دزعل ا ارنب ا هلؤنم لوف ارنب ا لو ىلا جاد ةلزنم ملوف
 . ناز :طلازم ن لوا نوملاب مريس د مز الريع اف د ايحلاب هيب
 رمل الو لوا ارا صال ضوص انهو دازطا ال هيل اوهد تلا
 ايرتال تنل مرعب اا لاني ال لوو | وا تكاس ميل نإبب نع
 د از هاوزعل | عب يلقن |ذ 1١الف نم ىلس | ام عسزيلفتل نم
 سامو نلف تالاكول | نعود موزل اعرم لكن م ّقسأمف هل الد 1

 ملول ةاكرلا:ئحْلَو | ساد ابمل اويح طقسبب مل إمانيإَذ ينجي الا#
 باصا امو لو | 0 اكول | بلطن ارنرم برطلارارب "طلسش ناو

 نابب لاا ا"يبصو ازد ملا ”ؤصر انا يحرم
 ارا انكو ملوث لم انلذ كداسل از ارض )طنب ةراعن ال اوره زم
 ْ دحأ )هع ار لاؤف لو هلو وه شب زيكو نيضودافثل | رجازكف

 ذلاوا ياهلا ف لاق ىن ىلا جار كلو ملوو ةريزعل اهنيضم واهلا



 'ىباسرم هلاكرل انك ملاذ احل رعد الع لوا كلنالع ظ

 0 لول ]قس هرعولا هرج كلان ! كلا رص كدا اذزنف اذ

 ةياو ىزلا امو فسريكو ا هلي لاف اذهلوا لع يكو اع
 ١ فرك الٌواؤن الك 2لاكول ]طنب الف لعوامل ا ف بنب اكول

 0 ةاقتلارح اكد |ذ او طوسبملا ءلاكو نم ب داضل | هلايكول ابا
 ١١" لرعبب الذ لوثىملا ارش او مشتق |نافزنذي مث ءاووهونا اليكو

 تا 'باينلا بحاص ن | ىيكع هزي الو ين | امس هكرل] ضقت
 'اةواصل|)ءانل أب ىلع يل !؟راشلا حرام لا ريم اريغعلا لا

 ” ىزدالا ون ىلا وجار عملوت لق ةرنشم عو ىزحالا طن ل ملق

وثا هاامبيلكملا :ليصفتلا نعتلاس صلا م حلكو وق
 ' ل

 "يو ذ املا تا ليسو نيكرشلا "ليم دارا نا صاظلا
لف راو يلوح ا 1 يداك الرحاو |جربعو

 وععا] ارد و م

 مانكأ ةراسل لاخي دا لع ملوو ذ اتال ائس لوف نير اشلا
 'ء دجاكوا ذأ |١ نيكرشل احا لكم اذا ملوك نع وبل ان اف لوث

 ١" تاصيالاضب أو تام او يوذاملا ركوب ةاكيكذتل ا روع

 28د حاص اعز و دب رتل روعؤسنب نيكل ارحادرفنا
 ا اوان الاكا كزه اذاام اعا<نأ نيو اس لوا لعيلوت
 هي تناك ىلا ”لاكول لطب د ملط لل ناذء] ثلا لت

 "الابر وب هرعا| معبل اكول |اثلطب صل | لاق كل اروع رع

 '" انوهو ملو ثكدرم اوبال لوف ىف دع شر رب مل ىنبب لو ومو

 ظ ىعلا باسب نئعلأ انن موعنعع أ لهأ هأ كرب نعوبتعا اماو

 |( صبصخح للا عزنب ازهو ملّو ىلا رو رح باسرع الانلو ثنا

 هه



 ف نالالا ن | ىولشلا نم هلعلا متت نحابم ىو لوو ةلعلا
 هو مل ف وسل او دونم اكةيعر ماككا علا للعل صيصخت
 ديت هالو ناش ربإ نسوي ىالو ملوث لوصالا بكة زصننلاو
 +[ ررّيسم بامر وما عون لازبال ل م1 01 ليكونلان | انعم
 ىاوفلاب هالو الوديسسلا بالو ت ااا لوببن اةبانكك ١
 امودوعلا مرعؤرلولاءاوربرملا ف كلم قايللا نان )بكف نالفا
 هذ لووأ احلام لول | ن اكو ملت الم نوك ظالم ىفتتلا
 ةمرؤملا هش ىلوال اًممرؤملا ناش ان اكتبجح هرداصم علا

 مافن يقتل االول اوناموا لوفأ لاول ابزيفنتل موق املك
 مو نأ ىيباهيلع ئفتم "لالا هزه لوا أ بيعب ميلعدرلا
 , اورلا ساظاعدحمم ظ

 قوتلابرمالال از و لف | نب درت لاز زوو لوف د ايرشنالل ليعتف
 قربا لو هضوملا هزهاهزكذ د وجو ملوث ددب ملف
 لورليلا هزهداربالهاورلوو ز لكما ىلا جارامرك و ملو
 رارب تزف ترتر اواو اننال لاذ لوف تضقنأ دف جامل نال
 لوف سايق فا اجادكوأ اهابا اهو زف نلساو تيبس خبرك
 ان الد مرج نحصد فسو ى| لوف زك د ماركر عقال
 نع مرر اخو وبرملارنخبو دورس ريع عال عاكز ودم | ترا.

 ىف املصال نين ال هلد | قسد هول | اهدنح ككل ادام
 بلاطمفو مو كورلا داك |داو داسنوع ماعلا
 الذ عساك وعرلأ ص طيات نس اال املا ن ارم لوا هاو
 ةىل اطملاب طورشملا,ل قاب ن1 9منب ايلا ادب رطيرفن يطنتسيإ

١ 

 ١ ولعلا نبازجؤب املا هاجر وجوهو لوقا ق زم سلخ ل .

 . ماجر طسول كنا نعصملا لاَ كلزا هد
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 /| ملعؤرصلالذ | ملوث عدولا ةروص لدانت مردل ملون ,لععرملا

 1 فلانال مجموع هاملو لو نب وحس | اف لما "بدو [ةزب

 |٠ ونعملاد اككالاووروصلا د اكمال | ئينهيطأب د ارم لأ |

 لبا ةراشالاو موق نيولا كد اضحاىلأ :راشنالل نيعل | ى'

 ١ كون دنا ىوعد ناكل نأ ولا ىلا اجار دوك | اها وق
٠١ 

 ازال ادازالادا بلان فريش: لوا حرم
  قدااذاو لو وغقنل اجو هر رالاوهازوو توج النا

 ,,) وزاد امل [سررلا مرق لو هرياع نارك | فرب حسن لع
 ,ا لوهن | نم لورعلا ناارال يحتم الل ارزعلا ةرزسملارومالا
 ادع هلد ىلا ى| امس نوكن | نم لوهوملا ىلا لوب يشب نم
 را عال اءلالرل اياذ احس ]ادوار | نم ءانعم نال مالا
 | قرن لادا هدومابضوقسم ولعلو موق ثاشل او هاورل اخ
 محاصر اهن اذ ئس راو نيييرتلا اكو ةشا ضر انعاب

 | ”لكداظزم عوسباع اعئونمملاد اككالا دىروسملا اعدالا

 | 6 رار الفاني ا هرلأ ةنيبرقت كرتمم [سالكذاف
 | هر اضع ناكل عىرم ارب ءانعاعرملا ن اكتداق ملوث ىونعلا|
 | تاضحاماعئرملا نطكومب لوق) اهيل ةراشدرل كارل لا

 ةددأ



 الا ىكلا ةماع ةركك نوف تناك معاق د! كاهن | ىرذألا
 مهلا ن أس ن اكولذ هلام ىف فريال اعرب ناشالا نال ىثلا
 لاثو ةرخْزلا بحاصو نددل ازخئاقلا :ارعو ىس | ميصنل
 نع طيس »يدل |ئنابب طقس | داؤزاكلا 6س طيولزلا مالعلا
 دون علا و ملأ لاف ”سرامم نعروب !يثءال لو الب انمي ادونعلا
 ريل لو زي تملاريصلا نيلاحل يف |نيعلا هرهاش مزون دقو +

 (نانئيْن ازوكو همم ءدائال لاا ىدول أري اول | م وفن نيون +
 ىوكرلا هفداذ | ملف ل اطل رب رعب لوقو فصولاب ب لفن لول
 نيدلان ١ نسب لأ |ديوم ن وكي اهركدذ ءاؤثملا باغ نبع نحت
 فمولا كر ادنملا ن اكمال فعولن غلوب ن اوضصولاب طرشنإل
 رذاذ ئيملا ا ال لوو ئف”يلاحتلبح لو ارم نولي هل ركف
 يوم و ايزل بذا اذ ب ىرود لاو لوو ئيلب لوف ف صولاب
 يبس حلوو | نم نم بكا لع بوصعملا نع لصلا © داق لوقا
 يلهب لوقا و |ةربل اركب دوكب اخا و ماوصل ب اضل
 لات ىراف هلالرل ا عرطنف وهىرل|وضوملاو ةرلبل ا ركذ ف وجو
 لاق لوا اهريغرب ؛هاسعداثمل اد !.مضاوملا "تل اهل ملأ

 ىسمانلل زصنل ازماوأ غ ىوعدلا فانك ؤ.هاواثف ةكزاذبلا
 ور ونا ب ٌقرثلاو هريعم ررصل اركذ رعرصانللل عول راع
 هرد لل ىام هراضحأ صرب ال اب اف اد اكول ىلذنل |ن| هريغلا
 ' مزن اعورارواو فن اعزاغلا موزان رفا رون كاهن اكناذ
 رب هيحر((/ا ري 1 سل نال“ اث ءوض اوم ا ير اقعل | 2و”
 بمب حد زصيو لع ىرملا حافر وز دون لعيب وبل
 بترا نان ا ن اذ لعن عوبب و زسازعاق عزمت لجلال اع



 ؛| ىلعاضياءرسن واو ماشا عرج كم هذ اباد طله اشلل ولطي ىلا
 :| هآدهب نا[ رشو حبلا "نيا وون عكلراصت لقي نإ كا
 | ن ال:يفششم لوفنمل اى مل هرهو اعاكطشن الدبل ااعانب رككأب

 | كامن | ؛يتملا يب روصنب حل :قروح كلل دب قر وكيل وشما

 در| ماعطرتع| ام درب الف اطل ىرب نيبر اضحال او لتنل | م نكمل

 | و اضن |نيهلا غ ةروضتم ”وضاوملا ”ممن هدد وتلا تعب

 || معالد | ةكْؤ لوو أريلاب ناقل | يك ملف ىَز اريل نك أ م للك
 .!| فانهم ااضقالر اضقويؤ لسوأو لععرلل طاقلا نمانه
 فواقلا لا امذاث اذ ااهزن | ىرنالاتلرلا اضن عفن فد افالو

 | هاجم هري هرم كوكب لع رما طلح هلا نعبعرملا نيو
 / طاش وحا رن طوسب ا نم !'رخا ةباهنلأ عام 'وطأو هرخو دولاب

 لا ىممب تيتا وررصم :لاطلا ن اب عب اذ | يكيو لَو

 أ تناتلاو لومنم سا هيلاطل ا ن وكنا دمبب الد لوما لومثلا

 1 قدما جار. هلط ةغريعلا ن اماظلا غاهوكووصرال ]دو اسنب

 || ىف اولاقارهةرعصملأ لاقر ابعالن ىيكتتلا مارلي الف يطا لا

 | فد ءافولا بحاصل اق لّو وحر هرب غن وكن | جير وشنلا
 / وكلا افحرش ف ”يرزشلاررصل ا وحب يرن لوينملا

 ٠١ جال هيابل اريوف هييملاو نيرم ارب ءنهرل اكحب كيال اوبعري م
 | عصكجو ام درد | هلذاضن اراثعل |لمشت لعل ا هزه فا ىلا

 اجو اوحصاماع<بلاطملاب لوزب هيكل رملاري ملّومملا
 / جو :ياروملا بحاص < ص امكارب وجون |ولحٌوح :دانرلا هزه
 ١ وجو يارد ن ! لاب ناب "وب سلا ررص ع |رثع| نع ىرورفلا

 ١ مال نايعالا ىود ن | اهمرحا نيتلسم نيم نم اع” وفوم

 هاع

 هيزعججع
1 

3 



1 

 «ناثلاو هري ف ن اك ذ ! اعجبصتني انا بادعلا ة كديل ىذا
 همم | |ولاذ لاك يرسل ةدسشسال بتم د بحت ةرينمم ةمشل ان
 ديل انوثب ذو | لعاشاهنؤرعا ذ |ةهشلا هبسال ةقينحلاب قمل
 ةرها موف ناذ لوقنلا ذالخرح شموع ذوكل ةهسداشلا اع
 روبو ىوورل اميل ةليبلاب داش اب راوعل | ىوعد م ايمثر بجوت
 ١ اماووبتفئالذ ةهيشلا :ممس كام اريئل ديل | لاّحا ن وي هنو
 . ةويمثس نكاد اهئ ىلا هءانيال رحاش دوكت لوثنلا ديلا

 باول زه د ىو ىوعرلارقنل اهننر بجوف كاملا رطل ديل ان ظ

 ائعلاؤ لل اطملا نم دن ال داب 4 ورش او يارهلا 1 مص رو هن أبا
 أذهب لهو ىثلاب اسوم وا ان وهرم دوكلامحا لاورل اضن
 اذمداضنارازملا ؤةهفد اومجواو لاّمحالا كذ |وريتع! هنا
 . قامت ارهدتملا اع جال اأع وربعل ل ىل | ةميشل | ةييسْس نم ىبل
 كيلعول ال وقس اذ مهلا ىوزفتو اقم اَوسْك تدر ان أد ظ

 لوهاذ ماهملال او يذل | ىلو نم ارىتسسو مالعلا لكل ابانيعتتم
 اوك همس ع ىرملالعربلا توب وردم اعلا نا كتل ظ

 | هدب نئرعاط ىكذو ذمْسل ار ييشت تباثل ا ناو عريب
 ةشلا ةون رنا لاق ذ || ةريص ريع ههتلادييس ناد مليداقأ |

 ادريس ذ |يزبا كرب ال | ةريتعم هيل ن وكم ةيعتلا :هيسن اف
 كرو يسره ف ىزلا ن الر يون اذ ةيباغ ةارماو انزل الجد اع
 انيوكرتمتالو ىوعدلا ات خا هف رض "ويش تصح ذ | اكمل

 4 اهنلا تعد اوءافيّتسال اس تطخا ذ | اأو :ىشل | ميش )

 لوفش نامرؤملا هزه تْوَمْححا ذا ورضلا يشل |رادتعا زجرلارجيال
 مرئرقو حروب هرب وهلا و ةدايرا | هزكراؤمل |رعرم او



 اعزب

 1 و ا وم

 ظ ةودوصنملا سلع لي نيْولا يد وه ةداؤالا طانت ه وحولا نم

 1 رار الج هلا لبي اامج يملا

 | |ىرلا لّووعوديلا ت وُبنعبترلابحؤس اّصربقتم مالك
 5 ةهيشلا ةهيشس كيلو قيرطل هلا تفز |:ينوم لكك غب اطا

 1 هم الر هاشم يدبل ات وب اذ اذ لوم ئالخ ةرعم يشم

 ١ دازول لوفنوا ربل وك مهي ف ل :دانزلا كتاوجداف ف

 ؛| لوالا مالعلاب ئاعتموهور اذعل اىوعد ىف وحرب ءاوتونسملا
 )ا راخأ مزلب هراغيد فين وكس اطلت ) هئرنت ملو جنم
 'غ ١" للالفدبلات وشن عز توم ةزحاتم لطم او“ةهيشل | همس
 ا | ما نلعب كرو ركوب ارعاقرن أن
 ١ ادا تل مليلاوعدن فزع شاذ ونؤمن ك" 8
 '|انارهن |الو يرتهيا انكاموأ ناس طنا
 (| اموبرلالو وه تبل أطمل اكل وهلا ذيل اطملان الع أدل

 | تع نم اا اوس زل أ 0 ظ
 | اهيعلععرلا غاقلا لاس اهطورنب يضل
 و 1 | هيوزطام اوم نا اما نيمجو اعمن اذ ىلا

 ُ 41 ورب 0 00
 اذا مو اا ا
 ْش لا لاقل بكل لتس مج لو لوت محا اقل اىعف

 .راورلا لوا دنيعما 0
 ظ لق بتول الل ةورغا نعو ديمة يامل
 بانل بحامل ولازم لال اك مالم
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 ظ

 طخرع إف فار ظن ؤ و وإوث هدر ابعزتوب ريس ر يشن م
 ميدؤنب هر وول ءرسلا ن1 ذ جوو ةروصوع اهدراشلا
 ذ اكل داون رن |”س ورمل 3 دوج ليلا ماذا نك نيعأ
 عوام نوكل نكهف 5 | مورنم رعب ةلببل رماقا

 باب !عامداوزمايلذلكت نابنيم انعرجا د اةسلا
 ناذإم ان دبف لرد دانعامرعب نيل لذ ناذ ةلون نيم

 اما الار اص عرملا اعاهدر بلطف نيه نع كععرملا'
 اطل اب يشي نمركملان اذاركتم بيل هزه م ىدلل
 ىف غاشل ايدو اننيب ىالذطل ناذ الط هفثرن ل ند عاشر رقت اعانل ظنا علزنل | دوهيد فالخلا من 42
 فوالطلاب ىزكسيلو مرعو دما لعزل هرزاوج
 باوصل اذ يرملا اعاعدر بحالووجل خنيعلا هرذاوج



 - تسل ةييحنم رم كرما ةريورط متري ال ىيذ ماش مدع
 ظ نيل اموزا هرعوركسماو ىدملائ ست 4 مزيد |لوكتلا

 | ماوس ولذزكو يلا رطل رانيا
 ا اطل اوككا خدبلا حاصتنيبْل قت الو مك لاق هيل | ىدون

 ١" !نيهامدروا انيلو 4دانطا يعاد |ىبملا لعلب لوو

  لوداكةهاسلا لكلا |و |طنس !اهركذ ن وك ن |ذوكو
 ظ اهلكؤو رم ءارلاو هيلع رمل ةليب الو ىرملا يع[ قتال

 | يكرم ن اكون ملون عدم ويطل ركزمو م ماو عفاشل | الخ
 ةمودخااع 4.راطازمجيال هاذ اهازكرماو دلع قد ول قرصل

 ا!

 * يعاله طربا تكلا ىلا وجارملا نم رب الو هيلع و هزيم
 ١ ئيولا تلال كلذ ملوو ممرض اع هدر اطاربحصال ذاذ انو
 ١ ئبمل اهداط اعرض اس 88 ابريخْش | لوا

 ىدامزرصل ةدانر رول لوا ةيل | ننعربلا ىد :ئعدنع
 ١" ىدةدانزل ! زب مصل ةدانز رول شن لو | ايندمر يلا

 | ريختلو أن اريطالا قمل لوف »أ دابظأو لوف ايعرممبلا
 ١ نا هاوتلل يلع لون هابل ادن |امرقن ال ماوهريشتل |
 [ ا قلبا هز اوعامو لوف اتابث اعلا راحل هب

 ظ اعاو مود وهامووإ و ؤلوصومل ا ىلإ وجار ميم هوو عريمعلا|

 |١ ترولاذ لوا مرفت اكاعم اضقلا ىل| اضن | هنعةبجومرصي

 وا اهط ورش ىوعرل |تحص اذ او صل 00 ةررعؤلاسل |
 0 افقد ةايتسا انعم

 دا لوث هاذاتعالا نيتنملا نا هانمعو ووو: نما | لا

 هئالانع هركذاع ناذ حت لوب اريؤل ابرزعل ا ىل تتقي
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 دالوكل ان مالا الا ناب ضرتعاو ملوفرع اظريغربؤل اىلادضلاب

 ةهالا ةىبلذ |هفاشل | قرطزم جويبال مالها اه لق
 لاقطايمارل | نو ن ١ الا ضن | عرملا نيب جازلال | اعةل الد
 0 2 77 اعد طز لوك اباضقلا
 لافرق هب نسب الوزستن ال كاحالا لو أ ها هز اوجو عل دب كجالا
 ديل ماو تعا هرلازها مل وصد نولاثدل
 رزان الا امر نا لو رمال ولغ ناشنا نان

 ملا ندد ىلو لان اغا يلعابم 2ىاا مالك ن وك جوالو
 نوددايزئجا !لحلولللاب لَطلن وكةفينحه الوؤص نال

 ىلا لات وأ ناىلل اود هرطل غال إو تاارمذر ارث ضرعلا|
 ءاشالا ءرككا ناخب ن | اعول |نيرل از طاقل |ماعالا لاف |
 كرم |ناىلل اور ى وس اهرعّولا ءاش ال هزه ئعي لاا

 د اليس الاوبنلأد اغا ىلاارظن :تاناشالا 2 لافاغاو ١
 دو رطل اناا لك لذ ؤ نلبي د تسول وبا لاوومملا لاق |

 |ذا) باعمال دورملف ناك اهل الاد لوا نامللاو
 رحت اف تينذ ن !لافانزلاب هربحْؤبع ولعن ابانحزملأ
 اذ اوجلولا نلكب لعةنيبالو فز هنا ديعلا عدا

 فاوناه وعدو ربعل الويل ن ازهسب ىزن !انزلا ال وسلا تيت

 لآ



 ١ لاق ذاق سيايك فذ دن زال قتيلا,
 .ا| اليس الاوبرؤننم ,مزنب لوثا ه | لوقين |د اليتسال | ةروصو صل
 دولا أول اللات ل افرك مصي الن ادركد |هن
 «| دخل سؤ رإ ف وارتمن اعللاو راو لوو ركل نس قنامللاو
 | لبسالا نام اظلا ]ب لوا لا |ضونت لعو ملوث هربخ
 ا موت در وا انخد ادل نم لع ال اكن اضرامم ةئالثلا
 ارنا ناكولو ىلزل لاذ لوا عقم ارارف لوكا |ن اكول
 | سل زان رجالا اذ ىازك ىبل هلا لا طلو ون | افلطصز اج
 / ىرل | اضلاو باوطاوه ب اولا طلو يف او ي.اضفد اضتلا
 | قوه اءأ ايوجوو جاوا | نيعلأ نعل وكلا اوه ار ارقأ هولبح
 رإأ لوفر ازفالا نعالربن اكرتا اذ اونلاين انتل ناجم
 ,نن اع جاهل ريدر اال | ماقم لوكتلا موفيش نعاذلخىا
 || نارعاظلا لوقا موضحا طنب لو ىطم ال ىروزمنلح
 "رازذاوا لرب اما وينو (هلزك اد اكاه و مل دوصخل طفل لاّيلا
 طقب ىد |ام قس | |ذ | ملو 4 هرئسلا ئب اطي الدرب عن لوو
 ١ ن اكول ةاثلا لو ةىدولا ماررل اس ىد. اذا الاد

 ( اهيلناكيبران | ةعوص مم مز الملا لوا هااباجيا ناكالدب
 نن !ناوللواونبا عزب بلف عرملا ع مديرا نو ركانل نع
 قمتي هذ لمان مب ع اذل الجب 1 بجلوا د لو ال اوهداوملا
 لو ةلارملا 1 اكريصرملب لوو ضاتلا ف يحيالذ ادذنلا

 11! ام اف مذ ىلا همذ ضان ضال الل اذكلا يكرر
 .اهبارتباذو نافلعات يو لولأ ناني ارم ارب اس د ملوث لما

 ميل | بوو نب [س كابا نال لَو كركر اتا نعل هلام
 ااه

| 

| 
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 ه اروياملا ثرحلا كو 4 ابا لاقي ل مول ب ارج اذه لوقو

 ذ اج ماجابإ دو رحل رطل نيوتح ان اب قابلا ةءالعلا ب اجناو
 بكم ملا ادا ةرانل ا هركرب لو ساتل ايروصل هزه م صحت ١

 ىزجا] لربلاو ملوث مات يد ىركس يل ءاحالا دابر اقن وكنا

 دازيرلا لزبلا ن أذ جدو ماو ؤاصوالا ف ىا لوا امك |
 هب ريرب ملوث هيرو اعاعلاوسل اننع يرعلا ب اولا م. يمل لق

 قدانتلا "يبس لوا ب تب ال طتل او مود ثح لو | لوكا |!

 ىس ئالطال نال ظن و:قرلا | ممري ضن بوصالاو |
 ىل أ مول ابهذ اميرل ولطاول اذ حو لوف أها كلذ نع أ

 هايل ب ديون اضي |رلاكلو لب هلل لورل ا رى ئالطلا
 الاكىل وأ هرعت ربمل اوكات ليف ناس | اذ !.ناف ىلو ال |قدرطن

 2مل انك لوفمانف ثحيلاج هرب لو ؤ قب نكون |
 ءاوكب لاما تب يل املا ىوعد ىكذ نال قرصل تعد | |ذ| |

 وسلا موووت من
 لاح ماقلا ؟ كتل ت وثب نوكين از اوجنانلق ءوزدلملانودب

 جيل أ مرزت كف ىرجبال ليلا كلم ماو والطل او ءةزلا |
 هم لو | بس | اعئلخي اف ملون اهدنع عامل | تيئي نإ
 كلال املا 6: فلام هاب نابل صاحلا اعئل بن أ ١

 ١ ملكنا باوج»د انرعا طوع ون غاقن الا يلعفن 'وحبعرب .
 دا لاو الذ | بسل | نا نم اع نيم عراثنلا ١

 ريوذ عداو لو |هرحّد حا تعد اف ملف ءاماللك بسلا لع ١
 لوفي ن اريظالا لون أوج ال وهورئل !اعاصخ ضنافرلو ١

 كوعد ةروص امن | ملاذ اك مم ىزخ ال لدبلا ن اكن أف ملوي



 :الد ةروطوف ىدملا ن الر وضم ليات || هركد اه ن اذ ملكا
 !إ رشوب| اءلع رمل لاو !ذا لا خءوجرلا انضم اد رقفنلا
 الالم امالا بهز عاماو بسنل || ص ىببل هاهل اجلكم نان
 ا اويزم ليلعب يوبف هوحال | ىرملا ىدا ذا نالهتسالا لذ
 ؛/ لو | اعاعد ؛ نالزاوملا مرعل ىا ازهل و ملل ها لحب اغاو
 ١!/ 5 ١أعارعد ن اذ لو موك ىو ىرنأ اهراردا ؛ىا املا
 ١) ةكزلاو بالولىلاريغل ا ةداعاب فرنتو م اظ هكاكر ف لقا
 هأ ن طا ذ | ملف ب ماوه ولرع |ىل هل لوو ةيجوزل او ىلوملا نع
 | هلو حلا قب صاشل هما ىا لو اويل صاهتل لش
 لأ مل .لعجرب وحزم نمل نم 16١) لونا ركض نحاضو
 ١ كالا حشو يللا يمس ام قالب لقا رارن ال مرج لذا
 أ ةتصر زوم عاننم ال | نوك م لوقا اطنطا مش اذ لوول وككل وهذ
 | سجا مو ”ق رسل اء ى | لوف ] اهني لو ىل ]لة ن اذ ملف ملع نب
 ضن )ذو ملف ةياهتلا نم ذ زحام لو! و اص!” لالا نإ!
 حنا ا لالا توب ةروفف تشاذ اى لوا هاسعتب/
 / رولا نير ازع ام ىلع هزيال لوو أم يش اه
 نكاورطب ر اعورشمل املا نوم نقب همس ن وييكر |وهو ملول
 لا دزوث نم اجام ن اذ لوا اطنحلاب رجس مرمل هلوف ل 4 واياد أ
 | وعزم هرب طفز ا لوم خا نكو لئافلا لف نس ىعاضملا ٠

 فرك س يلو جارنعئم هرب لدي ذا طلاب نا ىلوالا لوأ خا
 أم اعل ربل ىلارياع# ابب.الريط ناذ لاوسلاب ب اوطأ طيب
 انركب ملاذا ثموفملا لطفل همت اداضي | و ىملا مولكه ضنا
 0 ؤاماو 4 ابى اح ىدملا

 ف ١ ؛
 نبا ٍُ
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 هيشنل اوال !لاوهورم ال ببسل الا طنل ١ انس البق نس ذا
 ه3 ئارطالاىلاؤؤس لوا اهيلا نوجانحلا مزال لوف *حاب الا درج
 انيعؤسب وكت اهيبنل اب لملا تف نس لوا 3 |ومالاكت ايرثلاب يف
 ب اوصل |].ىيلوالثم نار اوؤحر ةدابش تشب نأ مزلب ذ | مح
 تسساكأ ذ |لربلا| اهموصب ل اومالا ”لزنعاه وكمارط ال نا لاقيذ |
 مدا وحولت | ن وك هطقلا| ال لاملاوه "م رسا | :ىرملاو .عدملا#
 وقل طاطن اذ وضم «افزنال هرب لزبي ئعذف نلت الفرا
 تولي المرعو ثي اهل | لزيل | ن ابرج 4 ىنأ بهل ع)ب املا هذه

 انلونوهو نجل الص نع ب اجيد انكم و انيلف اهمرعو :هيشلا
 ناكسايفلا ن الاقيذ اب نين اصاو ]جر ةدايطب تينا مزلبث |
 لواغ ةدابشلا لوا فعرف و ىرعالا ثرحللونفلامدعو لشي نأ
 ب ونن |ل انل وثوهو لوال | ب أملا ةمرؤم ئعوب غ ثمل | نا
 الضو ملاهرنا ّجومل اخ'قرسلا : طفلاد لوو اهمرعو يشل |

 ثحيذف نك يشم الرب لوكلل !نوكق ن | عي لأ تايرشل ابشن
 ىل وال افاضي | هطتل ا تيب ل ىلاهل دا ٌدوفح ءلزبل اب كحول نا
 هجوو مو م لدبلق ان مرهب ءانثكالاوئيبلا نم يشل | مط

 ىلس بل ىرملا لاقاذاو ضل لاك ناس الا جو ئسب لوا
 >اطتسان.هاهركرف نيعلا باب نم هللا تبل لوو | ةطاحتنن
 0[ غول اب لع موكل ناف ثحف ةطاحتنبب لوو |,هجعلاوه ملل
 . عرش ]ف ئسول نأ نعىوراعاز اًرخا مايا سالب رين اوه

 مق لصف يعاود اد تكن |نعرظأ د اوجو هورثملا ٌداطبال
 ارت ئيبلاو لو وهاس ب نيملاو محلا لاق فالق الاو يملا
 ءيلعومفي النيعل انعزك ن ااولاق يكلف هربجساب أود
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 ”اوأو هرزع هال اا ةرول رم اروعالا هي اصاحلالعفيلحتلا نا

 ١ عيال عزك المل ريعلاوهو دب اورل اره اطلع لوق / لوكا
 ا ]علراعاب نعوم وهام نايتالا نيت ماذلا وس نيك لوقا اعين
 هريزجي مالا اعم.رح اجي و لول ىرزنت ىزل ا لوفي زتيبلا كك
 ' ئيملا ظيلذتولا جار ءاجيا خو لونة رنملاو ةيسلل اهلا لؤا
 صاظاعىأ لو | ”اممرلببسل الع فيلغل ذو انل ان اك أف او
 ١ لو ارماظفلاوه ارح مل وق لوفلا لوهم لو | عاقل | اهيا لو ياودلا
 ١ أ ناو لوقا هراركمرول بيسلا اعولحت ءلوف ناو را صاطما

 4 ةدراب اهننلعو ملف :لسم وأ «رهاكل وف | انلطم همالاو ملول
 لأ وأ :ةفنلا ةثوتبملا تعد |١ذاو هلو انرطم لو بساي اللعن "أ ازهزأ هردالفلوا ةرداهل لف" اعر رك اذا لوو | ئاحتاد
 | (يزلط نا اهصوز ل تعد |ةارما نيجلا باب قي اطل غو وها
 ا ب داب قل ةقفتلا تزل ركأذ ةرملا قفل لحد لوغرل ادع
 | كن نم الوفي ةارملا معاذ لكامل رةفنل | مش ليكع
 ١" !ءانب نيكل مالا زعزلدول و هن ونمملا ”مقفن ال نأ عزب ثيرحلا
 ل اوان منا لوضرلا روب اهينلطامرد اب ببسل | معوعاقل ا نلت سر
 أ من | زركو ب كلا خروكرملاو ازهزيب هل انحلا نم يضعْوججالد
 "أهلا غامو م.وزلا بهزم ضعاقلا ىلسب لاذ | ا,عنب انلل غام لاق
 4 لاق اهاري الزم وزلاو لرخزم معب اكدلعا ذا امي (درتلاو
 "" اهماوزماهلل اعنيلتلا ا لوف ديد <ىا لون ازهو مما

 ا كلا لاق لءانكيذ تعرازملا ةياكاول ف اعانب نوكين زوجت لس
 "| اضاف ككواتف ن نيبلا بابو لوا ءامجالم بسلا اعنل
 ا( قلم دسأب تانبلا اع نلجرلزف مف د ةريرتو مجارف قلي

 ١ اول



 ثلا نئاذ درل اوم يلعام مداب صاح عزك | رهاطنا| لوقأ»
 ةروبص غو هلأ بولا نعىربشما ىوتي ره دال ارصس بسلا اه

 هلا عال دزال ملا ل اف بيل ابدرل 4 لسهربع لو ]وعل رعرب قنا
 هباهيلا نم ازخاىلبزلا لاف لوو |تاتبل ا لعنلجالف ثرروملا هضاب
 أريتعم نوكيال اعلا لعزل ابل |ىلعرت نيبعإ | بجو مضوم اك
 نيب ف تبجو رضوم الك ف و عزيعل | طقسبلالو لوكلأب لع ال قم

 يو |عل العروب 0
 ىأ |ىكملا فالخ انلطمر سيف ركأ تان | لعئملهل ن ال لذا لع
 ظ نال نوافير لحوتل ال لون ن الفالو | ام تحف
 هاوكن وكي از وج هنلا باوملاوىلو | تالا رعئلطل غن لعلا لع
 - لسانيلفر اركتل ا ئم ارذحن لك كلف ولعل | لعنيعلا ةرب اذ مرعب لعل
 لاق د ارم ا مرحالف ءا3 لكل اذا عتاد ناالف ايناث ماو
 ةجرأ ةاضفو افرظن ف وأد قالا بس شاك سل ن اع

 امتي ضنلا نا ف الا ةعبست اهنا نافعلاق فيك لا
 هبا ماد ليعلاوارتذالا ال لوكتلا لايزن ىنيل | ١ درصن نك
 صاظواو لو ىوعرلا درجبزحال اش ايلل نال تملا لاق نلاخنلا باب
 الدارلا ذاد | ايي عريال كريشان الرطس ادن سال نل اييالف

 دعن ىرتذلا يب ]قي فكل اب عام مثيب ب واي ونعم اعد | عد
 (ديربلن ابر || ذا هاف ىرملا لعةديبلاو عربى سلوهدرغبقلا
 فدملا عدااذ |اكةروصوعمملا يبوس نال نشرلو مف ةفيفح
 ل ام[ وؤف ةروصوأوالصأ عر :امادبر ان او ْييدولا درع

 هالات يال بوحي لوقا ةدايزلا ف ضاعت الو ملا ل اذ حي
 لف وحيالاكلك لكن نحر ظالا لوما اهامدحا وزمن كيل ناو
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 لاب لوثل بو اناعربا اتعاب ةراشال اننا تنال ف امه زهد
 1 :ارلاريعااركو لوقا هركس ىربشماو نمل أ ةدرانز ري هيابلا نال ىلا لاق
 "أوو ىزجا هوجواو] هيلا قاضملا نيريكرتلا ب اتكال ةدرمزلا كل
 ا لوا ارورزنم نكي لن افر وبمملا ل اذخ بي رحلا ازه لوعل ن | لبق 4
 أولا لذ لارا ول اروبي لاو بالا لال
 ١١ قالثحا ارغام اعروبّسملا اك قتذ و لوصالا ذ سماع مب هد
 / امد ولعت ؛لومجوبف ل نأ ميترئالو ىاضر أ عشا و | واو نيمي انما

 .كثسونوبا جاو ملا لاق زكى بل برأ ازهو ءازنلا ل الع
 املا رشنىرس حكوبلا رصف ]مر رذ و لوا هع رؤت هاوثوما
 لا لتا |ذاذور زرلعو دووم اقوي مولر ديكاتلا ل ءايشالا ٠ الأ ةرحان | باوطلو هلو ثيرحلا اذهل سلا نعاب وج وين انكي
 | كوتذاسواو زج اوك الد هركك ام لعل د ل ازع+فيلقلا
 ..أ لاَ ناز وك أو لماتلف لا هر اشالل ميصلا نود معالاو ملا
 ا لا ن اذو |ىنلل عضو هاعبالا نال ءلومولا ةراشأ اذ هوت
 | حاب ريككللا قاينال ابئالل ضولان | كبكات اذ ايبالقنلل
 || اثراو هل اهالو هثراو انهو ت اعاتالدن اره اشلا لوس اذ
 // ةماننلا ثرحل طون ن افرظن ىو ىف اذنالا شل ا ذكمريغ
 ؛ نآس ماعلا انه ءىرل تائيبل | لعرب قلاب ءاشكأل | مدعو
 ْ ةازخسأب تثي ثيحت الأ مؤ هوي اثرا م المو

 / داجالدإ ثزخال |ىلا جار هرزذ ؛دولصا غريعلال لا هرزت

 لوو لوتلا نوكيزو د الذي وسبب بل لوو | بابل لوثلوتل أواه
 إف «نابلاوهز يطل عدم ن اا ذا اكاركتم اد اىا ذا ىزشملا

 أف ظ ظ 7
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 هد ابزااك) ءالاريصف |مأه ازدالأ )ع دادزب كلا

 مدرؤل امن وك هركذ ام طعطجال | ن |درد الذ اهي يل د رعرب زب ب

 ثصوأ وراد د اهيا راوعيلع ليلوادتلا اغا
 مو موب صداعلاو صولا نيدو رولا رع ىص لوا وصوم اة رافيال

0 0 

 ا 0
 0 زااهثدنت ويقل اع

 و 0 1 نها اةدإب) ىوكشملا نع مقري ل وذو ةد,ابرب ٌقاعنم لوككاب اونو

 كاق نو نا قاو”نئحهالو لو ىَرثلا ناحرعل عب اوي هبابلا قلعاذ او هع أ

 ارنا لاو ةياصلا لعق رول قد انتم للاو لتلزيارل نسل

 ساوهو م ولا قبرطج)/يؤبال لصملا ن انس أن ف ماوه ”عاذ ىلسلاو

 اهكالمرعب كاإلالو لو هطول اد افرول افلا مزال 4ك
 هأ نر ال نك 73 نس ىا وق ءل ام سار امنع لك وعبال ارويطظل لوو ا

 اهكرحأو لكذ | املوقل نم الو::صارلا باب طولا: الل الاقل
 صغار رق ئالثخاب نلتجال ززملان اذزعالا كدب امريع اعدل

 جلاد لاب دهبي ناي هي !ليكلاناهريااوحاو ش#

 )ماثيو فل |ططاب امرت نلف ةداابزل اب نيفل اب ريصل ىلا
 هيض ساماطتلاد نزلا هيلز ركذلا يالا
 هجوم ةريازلا ن' كارب اغاو تملالاق نيعببب ا د انكم مزلبالو

 هه لّووا ةرسافلا نم اولا نه ه انعم و ملف لمان ف لوقأدّيعلا



 الكا لذيؤملا ةرب اذ ئم غارملا دار ان او طوهورؤعلا تابصوم ٠

 المال عضل افأمل لَو ىزشلا ىلا جار لوح ةريزعلا لو اءلوفف ٠

 وم انواع ىو ميسم ال ئلاقلا ةريااذلا نمعبملا دارا ن امثال ثحن

 ء'اذتسأمرعو لوالا دانا ن !باوجورم انيلف ناحل ةباف هل
 أ عابلا لوككدارمالمل لو لوكللا ت ابجومنم د اف اون لس قذ
 ١١ ”تنارعاظلا ناذ ل مان ف نككىزيشملا لوك ب جوع رسل مار ويظل
 1 اري ماذا د اذ لوكتل ات ابجوم نم نوكي ضيكو ىزعشلل | نلح
 , ال الثلا ]عمودي | وجو ةاعدملا ةدابزلا ءذد اصح اوم ]نلعب
 ش اذاو اشلون م هلكرب نمنل اذ لاذ كك ماجلان انولا اراد

 اطبق يلارم نا ف لو ه١ ابجوم نمو هام ب لرب الف لو ث
 ]قمل رن مزلنالف نقل امرك نا نياغئلاخل ارب روث لعلاج عوام
 هذ اذ ثابحوم نملب /ّو | نؤعلا تابجوتنيويبلو مارق هرؤولا
 دّمل | بجومو ون انا 1 سردأ | ؤرم أعاع هدا نل اكل اب نيب

 | ايدل او ايقلا والد إعرشللاب تي ربا نأ ويطاو ملوو زرسلا رس افلا
 "يشل ويرش نر )ب سايل ىافو طعوتضلا لَم ناؤزمأت

 ]هارد ادي لّؤأ امّيجتنب اتلعتم ن طارلصلا يرعب ناكول نا
 |١1 :فماواتب الىدلا ائاو ةشبلا امهتننم اقلعتم نوكى لا
 ةاثل اوه هجسل اونو لود كامل ا نعم طمرفأ امزنسا ىزمشسلا
 ١ زوج اذ حرف دن اويلا بجاصاي اقلا لوا هاويابلا ن ال

 | زكوادوموا ارم نوكوأ هرمصل اليلق ايش ديت ركادلا نولي ن
 || م |ىلص هزحامن | جبل ضويو دم ديزي هنا قت ابعرلا
 ١ الا طبل اصل االول بأن ىلا ريف ةد أبر طأ وطه أعد | ام هيج

 ااذاولا



 كيلا :ىق ف ىزنكلا وق لوقل م انف هنيمي يداوم لوقلا ذا يلا
 ننااوا أتوسل راهن | باوحللو كلود ضرصحف ىا لوقا
 لاو د عولذ مزلب يحتل اريل رع لع مضل نأ سج

 . فسوبأ نعرا ل
 د زم ا] راف وفنان اهبنسأن اكو ول رد اشلا هذال
 . لوا و |-لالرااب دامللل ا قيب نال او رإ م اعمل لمت وا ورملا نااوراتفال واوا
 كنب ارح ارو فوهن |"خجمرّرن املعؤوطس اره
 كاره ربل ازهوراو ءاسايلا نب ىدملا تايثالنتلا ىف
 هدصحر |ىرتشملا واين زوج لدا اًقداصن اق ءاوق |
 'رككلا ورام درب نلف بام سبإ صح | هلابلاو نلاب تسل |
 "الل رب الا ةمرحاو اك تجبام نافانصن أدري لب ل انإن انكم[
 هما تنال نبدا لع اوزم دحاوزكس اجي لاو ثرحلابأ

 يي »يا لوإ نيشلا مزأوأ نمر هام رابعا دمت مل لون جا
 اكانرجج او لوف زكى املا مزاالا|دارملاسيلو ياولد مد اور



 0 الا مزلء اليل لاحلا "ىف لعناعالا

 عا
 | عز

 ١" نأ امطنيعأا اعمارقال| مز ئلحرلف نقلا ورامللاب ورقن تلا نا
 "دامب هبال | قولو ملا لان فرش لوف |”قيقحركس منال راو
 ْ لواضن ومكث سوك اريعهس كلان ال لش ن اف لوأ هادلاقالا

 ١ وامل ا:لئاطباهيابل امر ررعزلال اكرر (ئنيفوعنلا
 ١ ةميشلا ىاطلا لاو دراولارقنل اء واننس ال اهرب نوكؤ نالطأ
 'نلاغةداذن الر لو اكرئمل اوه لله | زحال يدم راق لمان
 !ء ”/م2 كو | د ازتوانل اكمهلسل او ةولملا يلعملوتل لوو |نضلا
 ' ناؤربملا ءانل غااذ انلاقل ا نناو شايكدار أن ]نال تك

 الب ىرورؤلاوالط نا هع جالو وزن ازغلاررم هذ اشب
 ةابعاطوتسو مل لاث مولكزحم هانمومل ايفو |زه
 ا ةوصلا ف بجاو ان اكن الاب اهر اّبحاطغسوا لوم | قلاغلاب
 دياوحوزم ايلف ءيستلاد ابتعا ملل ف هرويظل ثاريم حلا
 يلام لوط دارا ن الواو نوف هر اذ ابزخاومركان|
 رعد هاون كك لوا 1 ملكالف رضا وكي اذومربغنا

 اذأآ



 بج لوا وأ نيقيب كباث موامرم|لثملارم نام عب جينا ٠
 انمار موه امنلا باب 1 ىلصالا بجوملا ن اقداول ليها ٠
 [ييؤلعتم لو اريملا بايوراو سمان غلا وهف لص الاناف هيلا
 قري ن |[ راو فسوب ىلا فالح انركونو هانرك اكل ول نم وبس ١
 رجلا ل1 ةراشسا انه لوتأ ةر ثمل نيريس لاذ و برمي اري اذه
 دعبهراحلل او لوا فلا عتب راو حاسما ىلا ةراشأ لاذ لوف

 قيسالاوبو لوقا رجال اوعالوا جاو راو نيشلا لجبال انيتسالا
 لوكا ةرياف يف هم :ازذ ادبي اداطلا وسال وف دلو اكل
 انت وون.( ةرجال مود لعزذوببال ىلست نال أف اً
 -ا/ | هيابل | ئعم رجوملا نك ل هركذ ام يسول و نيكءلّو هنت
 متيتسي لف ةرجالا نم نيعاجب لع دوتدملا ماش بوحو كرك
 نلاذكلا همي لعد وفمملا كانه نال ملال ار ناخازهرابلا

 نلاذلا نابع رعاعل نسي مل لف ارمطص | لعازكو اىدنع
 ناوع قس اكول رجل سافل ا الخ اعد وككءافيتسال|دعإ ١
 فريز اذ رع بهزع لعب ا] دا "ةناسلا "ليم اليلعتل بسانلا
 قائل ب عمرو كايلي اهاعوتسل رعب الواعد يقل
 لاذ ماو دانطل ونام ياقولاب ساغأ عب ودا هادا
 قلارلا لاو اف 161 اه اصرجرلا ن اكاذ ااا ئانرعلا مامالا
 ثرامنل اهلوف لوقلا نوكيكلذ ايعالا رهيب هوزلا ناكاذا ال
 اركو ىليرلا لاذ م هنيوم اود لوفلا نويل, قس |نيرهاظلا '

 ار انقذ نموت لولا را لاجرل لهنام ين الانام
 هش لوادالاةسالموهام ب دارما نال مود اهزبع, عايل لونلا]ب ٠
 ىلعانلرتازباضي | تيلا نم لاوس )ا رحاشت مناف



 انهو اييجوز دب اهرب غامد ةارملا ن اوم يحالصلابلاهتسالا
 | د دارلان الروم ىفريعلا ن ازعا غاوسلااعاويريا ءثالالا
 7| ضرامت الف رلوث صامتخال اب يزي لورلوو ءياصتخالا ىلا وجار
 مساوذارلل اصيام ضقت الاوزهكك اب صخن اجب لوا اه
 لوا لمان رزعلا ثجزمال ولون اعخنوكيال نيش لصف اعا

 ١ لياهان أ لاقو اووى امرشا لاق وز ناوزعل ادبي اك
 "| نرشتت|اموةروشم ممل اب ةمرشل ارموماقلا ةلاق لوا
 | سو اواليلكأئ ا خانت الارءالعل الاقوتن |لزملاوزسما
 نيا ةلس مرش نب هددا ريتول و "د وكلاب نيعل اننا « اوف نم

 دورب ببافلل نان اشاواومف لوقت مرتومالو او لا ىدملا

 مخ



 ناوانزعب الو يس ارصو 1 0] تاشارير |ن هر روتم صح ْ

 فصلا الخل | نم داوملا مول الف انض واش ادد !
 زم#يربا لا ىلا ناين اهني ىيذ وكن اوفو لزب دارملاو
 ريغرهو رلود دريتصمالو نصيب اطلل نا تاب نوكف لأ
 تْشاللريل ان | وعر | ب اكو قسرف لو شل ىف دوبوم

 هرينسأ وأ ماا لاذ لع عدل ارارئاوتمب الوةنيبلاب اكد اقملا#
 دلععرلا دوب سوا سب الخلا ناضاللب عرملا دوبث وا لوقأ هدول
 . ريما لوا هريعا حوت الا ليلد مال كلو دمبلا نعؤمكالد
 لمنلا كوعد ىا لوو ىوعدلا تصص ارمملو هلو نيل ىلا جار لوق#
 اوراس ادجناب لوا وأ امتحامجا ذ | هنا همجون اب بجأ دولا
 هادح مزن أدارأ وأو هطتلا نم مرلب الو لك موصحلا جولس
 ىعدملا لاولن | 43 مزلي اذأو قركوبلذ طقلا قحفاقر اس

 فا | ديبسو ازا د بو ددزسو لوي انب اعورس لاق امل و ناس
 في ءانتمإو هريعقراسلا ن وكلاّمحالل اقر اسربلا ىد نوك

 ىف هركذ املا جاحال 8تامشلابىردتت' هورطلو زهديلا
 شرس ىأ لأ قر صوف ن | أو ؤحجيال امد نأ وم باول رم
 الفنا ة نيا سن نا الملا لاك هوعواربإ اىذرارفاب نيملا

 روزح ال انلةلكو ناب بالا لعاضأ مىزلا لص ناف لوا كف
 ضار عرب | بس دي نا طرهوام باغ لع دي امن اف ١
 ا هداو جاريا زوج نأ يكمل ليقع رد ملي تااوعق ١
 تاما اب زاركمالا َرلزنع مل ف نالحرلا عري ام بان
 وردا برك تالورإوف ةلزاع هاوي قامتم بابجياو لود قمل
 مدي هفاولل ل قبل أطم مرعوح بزكلا ن أذ ثكدب وها نيف



/ 
 ْ 0 راب طياعن ذاع ايمن ْ

 || ناكو اخرا ناف اهاماقا ناو انهريرقلذ اويظالا لثاهأ

 9 2و ونَعض كك تاو اولا لجأ نمرع ]/ىننل اجرحا مدلك ةنباطم
 (| هابل لوذنم هناحلا نا ب اوطلو نجئالاكرزم |زمومؤ هركذ اين
 ١' و ةدابثلا ٌيالطا ءاتجأ مزل الوانهد ينمو هو أع اهبركوه

 ١ ًامائاراو دلو اعز جب لوو نيس اند اهغلا ن اكمل

 /رانوّوساوا ارول من اول واوعن اكوسا اىرحأ رات
 را وه ناكرا دعما اهلقنوأ اسر طرا اكتم اهرحأ ممر اىناذ
 | (ظال/تلفاغأو ةارملا برس لا جرن قذ زم شرح ن اوىلوا
 ا اذدداثثنالاو الغل الا ع راشلاررفل غام َلعْوْحال ان 7
 ااردالا ةرون ملواعرحا 4ر]ن او نشورتسالا لوصف نم امنا
 ا#ران او هاومدّيعل ن |ماظلا ووزن ىلا :رانلا ح اصف
 :| ك2 > ن اكواذ ولودد اروالاوديل !بحاضع ورد الو دي الب
 |١ وت اعؤوطرم دوف ايعندشدو اهلويوتعب الو لوا هاون اوعى
 !/ تيب ىف نوكير ا اماول و ىلا ةراش أ نآذ هاون هلكت ن اكد اذ
 ١ 6ك ذنا ب اوطاوملوف اهكتزانئ وساو لوا افا ظدوا اعرحا
 !!ا هااهيطل والان ازاوط وها 42 ومر اثنا لث| هارتعب اغا

 ١ نم دارا ن اهاظلا لق | دا بحري ىزل ادوعلا طر ن الدلوت

 )ول لسن الكرؤمل ايضداعذن | !لريفت رذ و اضرل اوهدقملا طش
 ١ (ىص كرير ثرلذ ةقهصل | ورع هاضر]تخا لس ناو سبا
 "املا املا لكك هر لملف صملا لّوه هري ود د احب | ”مالعلا ب
 رهن ل عالاب بيجا ر] ف دل الرس نوكي نيكك دثعل ا فصو داع
 ا قو ناوسوكب ادن | ذا اذن اذ نجح لوا رحاو فد أوس وكب

 . رحأو
 ا



 قولان نب انل ا :وروحلا ف هرالا نموجسسو ىتذ باوملاندحاو ٠
 :وو وار نا مالبمال جبس طوس نعالتان ةلففالا لاق ىالأ '
 مل وك اثري نويل اورحاو نم از اايعد |ن أذ هد زادك
 نيدصنا مزج رارلاب نب ءافاوسلا اعامجداتهاضراوأ اطدوب
 ءلدم اذن ناو كلا نضر روض نحا ءاشن | اهرمرصاو لكم '

 ثيحرا فو راف لم انيلف لع دوا ام وقرب قبال «راثلاب اون
 د ا الإو لو اد ىلا دايطل نالت يطل زحاي نا هل نول
 لكأملا محلا م الكل م دعبل الو هيك زحأب تيوب نأ قش ١
 اواو ةنبو هلو ذا الادار | لود نحال ععبركف و رو ١"
 مق رولا شلاب يلد ايش ن اطماذا لف دبل ارتقش اهينوكدق ١
 ياني !مزحانملا ازنلا بدوبتملا ناكأذ !لوم نوكيا دش ١
 ئيعلابلا حو ءتجاف نلوم هولطمل ا لكلا ىا لأ 001 تاينالا ١
 ىبلانرعو راو واطملا لككا عى لوذ | ديل اكد و عنادا هب ١
 "داك راف و دارت باجل ناكتككلا نال عاوؤاذت الل فا فذ"

 لهاتل | نم ربال لذا 01 ل دبب هضش نم كم نال لون ىلإ ةراشا
 . ةراش ,نارعاظلا) ب نيمرشملا ىلعؤملا نوح انهونمت لهذا
 مرملا دال لوو ن للكلام كيو ديب انا ديلا ضقت لوقا
 تنثن ال :يملاو هضنب كلما تبني ذل نال هلوقلوالادب وي هأ
 اريلأ نيْيب لوا امم نيبان نيطاو ءازنلا ن افكويجلاب امك

 ن ارهاظلاوازهارثل | ىرم لكم وسوهىرل ا بولطم تبشبالف
 ذولا ىو ازنلا ن وكي وحال بل د هأ نجلا بتبني طالودلول
 اوراوتسال ةنئ الاةلديم اليل د نول و اقذب دمتي يضاف كدا ١



 ١ تن اكل ازحات اذا نفد هركدن امازوب هلي الذ | نحيف

 ا أوج ا طك نبل ثذي ضو اعمززعاوزمدج اوك اذ ةوفلا ف

 ' انباس ملا عدمريف ى اهكل فاول اعامهق ل ولا ندد
 ه/| رحاونم هانم 'مرثو نهزطالاو [شاهرحا عدا |ذاو صل ا لاق

 | رعالا نه نعاضوع اضم هنأ اهرحا د || ذ اذ اماظلاو لادا

 "| نهرو ولو امنع نيايلرل نيم :ليمملا باوجا نككاذلا
 | كاجرااب ميجرت اليف لام املا جديا ميجزن موزللاب مجلا
 :| دابعموزرللا ذا وق لال ف م.اق عم هوك اا هجرتل ا لسلاملا

 .| لاكن ان خالاروظ فن اف لأ شما ف جلا هع يع:
 |١ لوصحلب سال نلترماظلا تبن لاهل ى دشملا سلا ال
 ةالنحادزحو هلق )هاتف اولا ليرعل| لوصوكو هو درعا جالا

 | لبس اع'قرصلا عباد يمل ايسر لف -رملاز ال نرّوعل ا
 ملك اذ موشي فرك 0 ورع

 ولأ

 ! [29.لوف زحاحوب :ئراسلا نر علا سار رولا لاوسلا نع
 .(ا ركذ نم دوضركا نأ حم للاةأم نعفسون فا ب اوحرارسال |
 ]ذأ هارسلا لكن بجوي لزحاثاذ 1م ككاو نيمل اريك تبسلا

ي | بعركو نعمو ةروصءازل |ىرل سما نيولا لكم
 ١ دحوب نوم

 ( ةأواومملا لاق ا ايوس |١ذاامزالخداككال ارز نينبلا
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 ئكز ان اعّدنملا اماؤ أو دبل |بحاصريئ نم هازعم رحأو نس ذل"
 ىو :اهبلا بحاصل امن ىاككا مالعل ا لاف لو ىلوالوالأف
 ضيم | امل ئنئاوارحاو اوعي ا دونات هافتال علل اذه
 دحا|تثواذ ا اهب امني [9 نوافب ناو دا مرذال اكياتلا
 ايان او ئاملا :ؤشل ا ةعالمل لاق ين |ادحاو وباين | نك اذا امال رلوعبا ره دس ركو ام اعىزحالا تفْون مو نينا

 | مسا طنب انيران ئسا اهرحا و اضرأ ناو كل ل امر أونمال
 داق نمي ار ثيراتذ ئيعب ابل | لكل يااا ريب كل اداب امان نار زم ثلا ايعد أو امافالخ افاذثا ايران

 ىن | اهههب ن وكيت كراتالب كمل اعؤنيبل | اماناد اضحأم
 0م وبل مرش ةيازكا |غانه
 تلثح | ئيثاوأ ارسأو وبابلا ناكاذا او ةرحاو داود
 /رانلا يبل ةربعال نا ىلارجشي باتككا ةركذ اذ بكا تاباود
 ىمااض|4ذ ف ملدا نضكراتلا قبس | لعل رب امطوسبملا هو

 غاهلاةاموك اور اعوبم ياررلا 4. رعمو ؛ياهْيل | ءامز ربطت
 اولا صاضر ايوهو ىرحا باور اعزنكلا رو هباوكلاو
 مدعع هوركو ىرل | طيلرلا ؤ ن الامم لكلا ريشي ام اعاضبأ
 ' هميامل تن وس)/ عدم ةنيب ناد اتح 4 ذ غسل راع
 , ارو مزفا اخر ان كلطملا كك يدم حا ثذ |ذاو اب اس نم
 ,ئالخ ماظل ]ب طري ئيمي ابل | 86 كيران الورل يف لساني
 نيعبابل الكميات اين | نيبعرملا كلم يأت ت امنا معني ثيح
 رو وزحا نم ارثل ا اعتنيب امهم دحاوزكءاتا "ناو ملأ لاق
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 7 امزدب نوكيؤصولنرا لاق لود ] اوس ام اهنكدات يبعد
 ظ الاذى لك لدا عرص رات اتم ننس
 ظ .ىلوأ ناك سا اهرحا يات ناكد ن اوارحاداكرات ىأ

 ١ كا باور رحل ووهدازحا نسوب حا لوتوصو ( ىا| لوثاع
 ؛| نسب هفاريلا قحئالو ورنا امزح جل ل دال |ئسون فنا لوثالعو
 | تناورديلف زحا باور اعؤس مالعلا ذ | همذ د خليف نيمالملا

 /| ل لنج رإث ىكذ ئالخر رولا بحاص] يل د نم مويؤملان ابرج
 | ها ةريافةد ارض ىبل لة ”ءاهيل|بحاصاساتل| لوما وان
 را ةيلع سر و لوم ىرورقلا مولكةرارعتلا صون هفد ةريام لذا
 ١ تقوم نال هلوث ريسريت هم ”راهتلا مالكا نعول لدا ماكحالا
 أ كرعدملا جرد ان هباب رييىا لود كا مين اعز الاعرحا
 دولوالا دعب أل ئاطملا ولا ذ اعرحأ تيد ونو اووي ابل ةلطما ككل
 "نابع ال اكدنيل اب تباثل نال ل اضل ا جبسم ازا ئسال
 ]|| برق | كاؤ اضف ن داحرم| أملا نال انلوتبىمت لل ابل ما
 ١/ ه | نياذ |اي/اككح ةروم ار يعش زح انف قو نسا ذا تاموالا

 | ذاولع مله )انف لوقيل ن|لياتلو لويدر رصملارل اوس هروب هذ
 |١١ هلابلا نال أو ئيبليملا نسي لدا ها كككا ات نس لاين |
 ” جب نازاوطذحذ لوا ايو ص اقتلا د اكارحاو ن امله ا
 اوناهبل |بجاصرل ار اثنا طرحاو ن امز : نيا اليك

 ١ ئعا بسد ارئاوربكازحات ىأ لووازح انا 9 هراعلمد

 ١ !(نك لوا دع مرن ناو لوف مارئتسالا نم عون فاذا

 ادهن لوا فولاب جسد لوريم ىمرزكل ولعب نال قوما
 اهب ن كت هركو الانين | كركم تقولا مل نيم رككأ ادارات

 و
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 . كين اروصيالذا ثحؤ لوا اما وج ناز اجرا واجي تقول
 أمم نيعببل | ءوف هر وصي قحرحاو نامذ ىف هرحاو انبع ناصفتللا
 انوي دلو لش اهتلا اعارف وا ذا اكأمم نيعيبل ا وص ضن ملان با وجو
 ماوعل لشن لوا لكك قلطم اعانبان يبل انا وق تركذام
 ن اق لون ريغ زعئوس محر] وهو ه أديل | ك 5من ]سعي الن أحد
 تنضتلا ذا هي اغا ملوث نابل ىلا ايكو اًوسزحاتلاو مرينا
 نازوكله اىلوالا "لئلا مزل لاو ءلوفافن | لوف امام وقل | م

 - نيادل وف داذهر وكرم ريخ رح جور” يتحد نال كلا نوكك
 ه١ نكذ'د اب بجأ و موو ن اجرملاو ولولا امزم خريص نم
 هجرس ال ىرل ازحالا ملون اع يدا بول وا ناف حيو لوقأ
 لاقومملا لاق مجارف نايا باغ 2 ذ اقتالا دعوت ةمراتلاا
 بلل | فكس ىزلا لوال أرلوث انه لو ىلوأ ٌلط | ىرئاو ديحي
 اعاهاف :افنالا لاقد تال ماتق ذامتالا هركذ ام اع مرات ان
 دف كر انل |دبسن العا م نيرض اىزد ضي نا بحتحالا لوثا
 رعب اا 29 افزيملا ثيحنم نوكيرف د ىفملا يحنم نولي

 لي ل
 كاما اهب تنثي ا لوا لصالا نم المن افك ملم اماني اضب|
 اناس( نيكل وام جو هدا قا
 - هجوورملو تباثلا لير ولمتمام حوا و نإ اعامئاضفتلا

 ناك“ الجو نم ءركد اهرظب الذ ا ثكرذ لوا ان اهكمالا

 هيب نال ءاوث امال ساّسلا جو نعاب اوجن وكن | لصين
 اذا امنببو نزلا امزّسن اذ ]وأ ا :نئنادرمال| شن

 كيرلا مزاقل |ىتق ئحهدنعبافل | عاريا اع”شبدبل ا ىرل نكي



 الراو ضاع دلل اضقل او ممسال عاربال | اعةشب ديل اوذ د دج
 ” فوعاننل !ئاضنو |ئئنبي :ركما امانلذ ير اج هركذ ىرلا
 2 نافوكذ«اربال ا هلكم طر ىونلا نعوم ظوكو نالطبلا
 ١" كليسك لو مخ اموالك يجب مافاواجا ذا بيافلا
 ١" لوا !اهتنالأ“”ن اهب تسيل لول ة دارا ئسلل وفاهم ودك
 "[ مبا ةقرركي ند اكزاو ملا لاو لاصنفالا ةنيامم مزال
 ٠ْ ,دبل اكد تبن ركب بساركلان امك لوا ىراقل
 ا 00 ابا
 | ىرارصي نازوجبدرمروب ةرعوبشب ىرلا بوث ان أ مزح
 ٍْ ىكزحأ ةرم يطب و هضفنإ و 2 ا
 ا نلطلل كا يدع ن اكو ىرل اهفع ن اكلم دود بسلا ارمي ل كأم
 | ؟ط داري 4بسلا نالئالوا اما تحض رن | جولا ارهزب
 الاب“ اشل |ىعتن مب الايات امأو طسارول قابس اك
 قفط ( و ماب تق و هراطل 'ع اها ارث ديل اذ ن اكمل
 الأ ومو دار بسلا ن الو ماو هاما سب ئعب لو
 | لو | لالالف+باوديغاذ !اعا لوف ككل لا جاد و لذا
 ْ لسفت ناببلا اعف لو اوان اهيرفل | ّينتارقو ملوق نكن
 ]ملوث كربلا نانثلا 2 ضد لعأ داو رجاوت ماتم يلمس
 ا ئالخىليزلا رمالملا لاق لوفأ ها لكلاب مي ب وكلا نال

 || ولبرلا لان مكاو ماخاب ىلقتل | ئس ورنا ةشيل | اماما |ذ|ام
 "مآ ةراذل”نبواولطم ج اهيالىلوا عراذل نب نوكث يح
 كتل اب لوني دك فرقنا ازكوءكيربإذ شما | اماواتابث
 ١ مار احّيحالكل |ليلد ىيلاو هري غن اكن حئرفلا نب
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 وبملا لوهاف ىرن | مجازنل أو 2 موقت حري ذ كييف ككابدل
 ندع سم. يدم اضل ن | نع

 قرتوامردبا ذل ميكب لوقا ه | اوعي ل ثح ملوث باكا ف

  هذهزطاؤذ اس اكول انهض اىزسب اضقل اداوردب اذ لهطل نيبام

 لذ عرب ىعب لوف رج جن ءئصن طكاذاو لوق قرولا
 معو شوا ل باربع نمىصلا ككذ نون |اماءاوو لحل
 لوثا هارل اف اول احنا هراضملا نمؤرل ابرارفال )3 ملول لاب اه
 مازفالا نامش الو ”ماهيلا نم از خاوليزلا لاو ء|ىصلا لويأو قنا
 ضف اني اذ !ءيرط ل ووعرب هرمن كر اّرملا نكت الر اضملا نم دلاب
 . هكرارن نكمال نالت ايدل بر ازفالا نالككدوعبلا "ونيل
 تطعل ادم ف لوا نايزب لصتم وامل! لاف ّداسلاو قالطلا اكو
 ناك كو اضقا وجب يتذ اوبب فذ وكقرعاذ ا انيمو مل ورا
 ثلاث اعد ||ذ اف مل وم اممل (ذ انمال نال امدرب ا ل مكلووا هل اصح
 . قزلامانلا ن اما ذأ ودل افجر يحاممرب | خزن | اعّرشب مم بلط

 مم الو مما اقرب ويلا هربا غل مل والخ اقلاربغبل افا
 للا خارلا الينا م رهن لوا :ثلشل ادم اون
 غرس جلد ةيلصفتل نمو ماللاونل الا نيب لإ مزمل الفرلع
 قبلا جاروهل فلو وعمر رصوبف لو .لضنتنذ أمرا
 ىلا وش لوادلاملار انارشو م اون ةعرج وضوم زحالل و لو ع ظ
 باولو الر يكل بحاصل موتتقن نا لع مزنكاو لو: الثلا حاصل
 ىلع ءاهد ىلا ةرامالوالا لول اليل مم اربخ ان ةد لوا هأ
 رحاوإكئ م لاعشالا نا غاذل اجود مل | لاف ن داع وب ادوهأم ظ

 ةيناثلا او وقرب ايفلاجو باوعنم رض ل لوثأ ها ةضخررشل



 اكو

 ْ إ.إ-2111
 ١" ايان ءرل ان أن اءالب انة اذل ان ود ىلوالا «ئينلا اهلا بجاص 2
 ا راب هو لو تحي لواازالابراقلا سلي نذل
 | 9:انمد اّناب حد اب ببج| اوف ىكىرتلاب هل لاقي ب زمل لوا مدع
 | اليا را اريل ياهلا ةلاق لوقاديلاذ
 هأوذ م هالازه يف ب هيمال تان ب ديفنوت ارحالاهعز أني

 ”" اخ اسم عج لاورإ وف ىلارظانا ذع لوف اىرحا ةايس اعانب
 ١" ارهن | كيع وجال لوو .جريخنم |عرحال يَختالف صل لاق .

 , كيك جو روف بشل | ىوعد ناب لعا هاو راكربع ء مالعلا

 1 زاب يح اطل لوا. ذولا اميااتيتان
 "ناز ابلا لوو هنم قولعلا ىوممادنب ب الدق نان الأ نالملو
 ظ طاف لع والو فالهب ال لوو ارهب ديل او قنملا ىلذكلو راو
 '|دلا يلقن اهب ناف لّوأ ةنببلا ثماقاذ | ارم كراصو ءلوت
 :ال5]/و لو قالطل ابد نس ؟.ورلا ن ال اويلع اذنك ىوعرل |: ضن
 | ةاراس ل دارقلا ىوم اضراوب الذ ارغبس/ىوفاد هلسسالا
 أ لو ٠ ارلولا ذى رلانرلو ما عجب اذا هلأ هولا
 ث اهانالاسا ال )ان اموالك هزنلا باطل 2
 | لوا ا ا

 أ لو نزولا لب بنلا ئهلاصالا اعزالرب ن ارهخالا نالادلا ٠
 / ل ارا زا هاونلاؤعتن وبما بابل اذه
 / 00 ا 0 ب أب مب سس
0 0/0 8 



 . هلة ماكحا صو اكن او لوا وعلا توت ارو طن مالا

 | داذ ثراوث ةرحافنأ| اع ةارم ا ه.وزن ن اب 4 اختلاب ةرلونسملا ةاكو
 ىف قجيالاكر وزملا راوي نم هركد اهاع انه |. لوقا ما
 ةجاحل سن ل رأولا مرح ن |مهاظلاو هاب اول جو الف زصئل زها
 نيالا ناب بيجاو ملف لم انف ىد |طتسا ل وال ا لاما ءاهركو
 هشر و ريمي كَل قاورحا بش نوب ةرونئ دحاورل و لع
 او

 نازواقلو ملو انمض بو ا رصف تثبال لس نم كو ىَضت الؤمت
 ا ع

 |٠ وثب |هرحأ نمل ن ونت ةروط رت لوم رحادرلو رع |

 هنعد احجز | نكعد لفها مزلالاو لزكر وكيو ا كوس لو
 داولا”يَف ناط ىؤنشملا مزيل ىإ لوو مزلزحالا  'ونعلا ن !.ناب
 تعا رو هرب ىىرلا جبابل|ىد| م نيمأؤنلادحا ءاب اذ ااه الا

 سمج قزاو لوا ب از ىضركذ طول هارئش| ام ىريشلا
 ” يضر خامانلن اننا د سايؤلا ن اكل اناسمسا: اروع
 بيجا ملوث باوملل اه ئجب لوه | صر وعن اف ملوث ىرتشللا ه انهم
 ىسلاولا بارز اب ملون ةريعلا نا يو يضإب لوقا ووصتم يغش ان
 موب رطل ئح مالا : تباذلاو ملا لاف ها اصس نكذ ناك لون
 اذااعدرو لو "قيم صراوبال 'يللو ةوعرا اح ابل دلولأ

 ”ويعافريؤن|"مئس نم [ذ الرحاو نطب 2نيرلو ثيرل وفل جاير اجلب
 , اهي ام وعد نمسعالارلولا ءابلا عد | 'ءارصا ىرتشللا
 نايل |ناب ببجاو ىزن اكوتولا فذ ق1 و ىزنملا "وتعز وح
 هر طرب كحل ا. عرحا بش ن وثب ةرو طن حا و داو وك ظ



 ْ الز يرلا الظن ورك ا غاصرحابنلا توتلصالارح
 ١ منا يختنا لوا مرج او مارلاجب وت اهني شاف لأ
 ا ا نأ كرب |/يزطميوشلا مزايا
 , 0 رق رادع ديدي

 نا راوثو هامل واول هما صخر ع درب لوال |
 / 0 واوراق ورات
 | رزصلا ماش نجح ذ :[مو نابلا ةياغؤلاف لوقا
 ئ نابل دج زدلاذ (فازعب و يركن لانك

 !| هلاكزتملا قتعاو .يابلانعإ كلر اناكف راو نحيل
 / متجر علت

 00 الكذا ارجل
 مال كرس 0 0

 ا اا ا 1م |رغ كد 4 راو ووصل
 مالا زفر »يعل |معتعت لعارجأ |مسن ب ب ايرث راوأ | صح درب
 ! 7 مورا ةفو طلاب نا [نلخد اهنال سلا موا
 ظ ماا امانا

00 31 
 1 و ى مول مالا زيف لع

 الل وروح ةانعإلا كباش 0 0 ءاوفراو
 0 اولا ىئاذ نوح ةوعرأ ابو

 8 لا ةرعز انما |درطل صح ولا حام
 اشالو لوا اىرحأ هم واف ياو ظ

 ظ نأ
| 



 ارجو اهنع كس ىروزولاو هزيعرأ 3 هاون و ة دايز ل

 مالعلاٍغن ازاوطتيالارغلاق مل ةدإيزل اهزه لعوب ما
 رحاروم ناكاذ اراولل سا ماونلا بزحلا و لوق | نام نو

 راو هذان عما ةادحاو زكا
 ةميرأ ىغ هركذام لاي بزل ا غاث ىقن اهماؤ قئ الل لاف
 ملأ لاق. ننيصصلا نعررظ ف لوذ | مدلملا ميت رد اوف ىضرسلا
 امو انحتينب نت نمكو لوا هيبرطاعت تي انهو
 كالا[ ىلا وانعا نال تيب هأوو هلاصاو ا ضف تال
 ىَري ار يعلا و ولوأ تبني لوني يلهم ىزتملا ةرلون لوفأ
 ولعل | لص | نكي ملولو لو تشلاب كربلا ىا لوو ييزك |
 ىراشاوأ :دالوا رس اعانشأ ناب علزل ا لاق لو أ لع أ
 نيف نيتنسؤم مك اهم تاحطارعاب وا امملبح ىو امم
 لال ءىبيل ىزلا نعل ال نكي ن اقف ال |ىزعال ان | |مربس
 قباارهرلود ن اكمل وشرع نضام م,الدال لاح زهد ىرنا

 ناكوامال ثكزم لوو اريزك ةوعد ملا زهواوسل اذ احن
 :فالخ /مم او هرزعربل ىزل | بنا كنث امل هركذ املازاحم
 لووول حوا اذا هاون زم ] دب ةوعد وا وف ح لماتلف
 لونا زهلاو هأركالا د ]هنن |ىرب زل صملا لا ل احاذ احم
 مثرصاد | امذالخي ملوح ضقنلا ادي ال اهب نايم ال ناكر او
 نا 42 الومملا | اًئرقما بئلاب هارفما قدصع | لوقأ
 اهلوث نع هركذ اهب اوحالو لوقا تنل هال امم بنل
 نونا |ل امحا مرعل لق لزمماو هاركأل | نزعل ناكرع الا
 ىلعدقجربل الفذ اذلأ امأو ملوي ةرداصم هدف لوف
 ا
 ١ 7
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ْ 00 
 ,| ةوزلاو ملا زيالع مدع ىلع خي ال لوف |صواخلا اعدفح

 00 ال اطاذ لوا فتن هاعد | خصما لاق ْ
 ممللا_!اذ |ممل ا الخ هرزعلبضيال انجب |نالطلأ لعابعد م اذا رهام ديعيسلا لاح كلا 2س غىناججسسمالا ٠

 ,| ىحإب نيد وورن ائقنل | لحال لوما ةراش ا غاقتال ا لاق
 /| أوت درلاب رك ربال لئعرازفال ادت مل لوقا ةراشنا
 | للقلاازورحص ؤزهات لوما ّويرصتلا ضع لعذنال دف مد
 : لثولو حبب ل نأ الل ظفللا ن اكواف ةرهاط هام ن أف

 | اقول للا نال ىزتلملا وعد ومو ىوتأو هام لعوم ربعا
 .| لاق ئتمسد إب روموهووكلا موني نيكون لونا لاف
 , |[ موني نبك تممف ل91 لاطلاق ىرمشملا نا فاتن 2
 :] تارفااذا ىربشلا نا الا ف لاو صمون ابرفبوهد
 , كو ىكذؤطبيال ذاذ هيامل اقل زكو هعاب ام ئتعان اطكميابلا
 |١ ل اذ طءانيلف الق ام اع: الد ئخي الو ىثزت |رضملا لع ىنمل
 لاه ناصاطلا لوا هرهاظإب ارحواؤالد ذاصملا
 ًئ لعاقلو ملو السال ار حولا د 'نال هال الا الد
 ظ قل لوف باك نا اذهل كين
 ١١ أوخرمل ناعيالا نال وتنانال حرم لأ ريم ضريح
 الاول ل محم ذ نأ كلوب لبن لاك حارس الان
 ١/ دود سو مالسالا كو ّيرلا لذ ضريح يرحل
 ١ نالرلو طمانإف برج مك ييتفلوسلل ظل اذ يرحل بسك
 ْ ةرداصم ول نيه لوب ها نضر اعف وتقتل |زّيحال نوعد
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 . نوهرفلاو لوو ذالط جريب لوقا مالسالا تاع عرب اوال
 لوا برا! ءداثد لو ةارلاوزجرلا نب قزل اؤمن لوا لصال
 ضراسا مه رارفالا ب اكزعاهساو ٌيرح مارت اعو

 مال وةولصل اواو رلاحر الز را إكتب ارحوزئاىذلا مصرا
 فرصوراثوامب» ولا نورس و هونللا د |ىزل ارح انرس اف

 الو عشا قاَدد مظب نرفالا .احاود دزلواو ول | اعد لاقم
 لكل وطوسبملا 2 ةروازم لبس مب امم يارب مرتفن ف نب ويحل
 ققحو | يصح ووو ©, د قل رعت | كلغ زحال ل ْ

 ةمرل ]إيما وس لدول زملا ماعلا وز صقل لوفلاب |مضو
 نكورارفالال بار قلعتملا ةرتمملا تكا نعالوفنما ةفزتلا
 ادعذل انهتن الذ هباسل | نامزلا|و :فرشلاةلاسرل ركع ريت /

 اكو اهانررخح مائل ابن اروالا نيب ةلاسرل رهان رحو ماقملا
 "طنا يزغل | نم هرانخا امريون لو باثكلا 43و ؤ انتو
 نيا سامش د ايدز |الوان الب داسال | ةرابعو من ارهو
 كاش يككل لفلان أ كا انتلع امل لل لعا ىتاعس معزا
 لش زكأو ةولصإضف | صو لاو لوحات دبس اع هلضن نأ

 مكْيسلا طامل ىلا انيرتفو باوصل اود ارسل ! اسولف
 ىدناكلاةدرككاف مد د فلارنعؤت |ليكع كر حاللاق اع
 نو فام اهنبداو كي !اهتسدرفو مرد والاكل
 الاربع الامر ازهاارمخ اهنم ع ول] اف انلارتعوث الا كن

 ىزلا انلارعؤن الاى مايؤشسمالا :عرملا ةراشان ارورفل

 اوعله ولك ن اكأماو ٍلععرملا هذ 2 بوجولاناؤ وصوم نأك

 مزق |ذ[الاومللااعاجال زئاعل |مالكومف ةرب انالأضحي

1 



55 
0 

 2 لا اا اود ار ازفا نوكبام ب ابؤ طوسيملا خانك معلا طلح
 |١ نفلتسالا ثوص يوب غاملعمشن ظفل ن ابن اب اويصو عن ملول لع
 '' كسلا يجرلا:ىال اوت مامال ألا انها ركف ار اره أ ناحل اذه صون لعاب اككرلأ انل احن ألا لذ زم ع خلاق داكت .|ولاكيدملا مالكم مرفت ام نوكم عنانل نو دب اهم ع اوعي
 نال اهزفا دوف رافت عل ولا هلال ارتفا زحال لاق لمن
 | راولل /اموهو باول م. زم زحاروو ناسي ال عل لو
 ”' لال | ىكطعا عناق د اك ب د اولا اطنطل نم مرفت امرصيش
 "| بدلا طباص نوب ىتني لصالا اذه اعد لاذ ْمىلعال ن كورلا
 انسب موكب اويل يس ركذ ثمن | لعرب ص لس اسملا تجلت
 وكر اا1//ابجبال ف ايدتبم ل مجمل موووم نوكو نب

 ظ اول عامنا نبال قولا الأ نعانكوم
 ظ ناببلا باع دامتالا نيرلا م هوك لاند دمد ايعانهملا

 ”امجراذابلا لميو مدلملائم ايتبالل لجاالامن |انهزصالا
 | لاما مزلب ل حرم الو مقل اب اطوارمل مجال أرتبال
 فلا ىلع ل حر رأ ]اول قسنلا ,مالملل غلا و لكلاب
 ْ ةباركلا نالرارفاولض ,كتضتو اب ىلحاو ا هرقشت اوانزتا

. 00 
 "11 :داعا ظني بحاولا و | نلصالا او يش ولأ يا دوال ةرطوو اعل ب جاوا انلا | تيفق وا )جاوا نزتاد ادقنلا امواج"...

 ' نوكءوتلا لاباس. /
 ١ ناعم ةبانكلا ءاهملارثذ ناف كش اب لكل | مرلي كليب ابار
 قلاب ادارق أ نو ذاب اوج جال اهلا كرب ملاذ او ارتب |ال
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 رات ماصريطوهو اراوححح |رؤو ]مسمر يع ال اقلطما|ر ارق
 ا شل | ئبرل ا زخغ مامال اركدو ف داعم اكباطتمل نع مرول ام
 نوك قرم هاعداىدللامانخبايكا جواعوزحاذا مالا نا ١
 هريدلاو لوطمابزلا وةردتمما تكلا غرك امك ةويع ىلا |
 نزحوا اياود اسر اقلام هرب الر ارث مالكت اذه ناكاذا غي
 ىداووكت لاطاز نادل دك حو تكلا تائالطأ لع
 كره ىركامو رابظالاد ن ايلا لمقر اكلال يسم رمل ربقتلا
 اذهت يوازذلا سكان قركذ امر زها كلذ نا نم انركٌ ال رهاشلا
 0 ءءاحنيزار ارم لاقل
 نعش دايؤ ناذ لعدقحو احد اه ىلأةراش |:للن ا هاعدأ
 (مدمبلانول ناانصيأ اييمركد رف لندن اذاووب «ناتتما”ليسملا كك

 محام ىرلاامارازفاز وكب || خام ىوعد مكياز | كيسين هداد
 ظ ل لعد زجر د اكل ذو ىرحالا يود اها اهمدحا نو
 شا لاذول ا زاوار ازد نكي لاوعدكتكعارف لع ىدملا لاتف افلأ
 واوا اواني ل تعد ىرل ازحا لاذ وا رهن لاوعد ىعرحا لع
 لاول وار وها ن وك ايكتيطعاف لام مري زجر اوعد ىعزحأ لاق.
 وب ٌررولا نلف |رارقاب سات لوعد لكيطع اذىلام مزن كح
 نم وجو اب ؤوصوملا النعم انكىلوالا ف ةراشال سأن أف ىلح
 .ٌءامو عرملا عير بجاولال املا ودب انل اونو هتاولا ءصخلاع

 طولا ]هن انض وود وجو ىرتو يعن ىرلا لاما لذ نيالاث
 2 ييووصوم بوجود هلع ىدلا مذ # مارد ةرثعدتع
 كاكاو الا مالكا طومست لول راي فايع داو ىلا ضن



 . هيلاربش | ذاوار ارا ن وكمت بوجولاب ى اريعالا باول نضتيو
 . ارازتا دوك إلف ءؤارعالاصوبال ىرملا عن خان وكباذوصوم
 أ 0 انطاؤ رك لم نا
 | مزاربلاو يالا د لات ردد يعل ]ير ازنا نوكيا
 ١ رئارؤف ا يرعا لذ |هنم نبامونع اما لافف يرد نل ا ككعمل لاق |

 ١ اهىفقنلاف زل ف بوجرل اب نوصوما لاملا نش ةياكر غلا ن أهم سخي
 ١ للا قتلادج و ديول ةروص نافىضاقتنالا لس ال انلق مركذ

 7 9/بحاعءاشلا لوقو اذاهلومانل|نولاس الفا مكمركك م هيبج
 اهاليس غطوبملا ةوحرلا يالارغ مامالا لاف ةذ ان ىرزمي
 اكوا اذجاغب مس طعاوا ازهزش لوا هزه قباد ميسا لاكول
 ثاباورلا ماع ]رازفا نوكيا ثيحال ل اقف ىلخن مالو ازه له
 ١ | بوهد تاباوه ,جومرضجوم نوكض قوه ب اوال |
 هنالازمدارارفا نوكيا ازهذ |انف عار ارو لذ لمح ذاذ ىف
 ماجلاو م سلاولعملا ىبل و ككطعأ لاذ اكت'هركأ قس ام هيجؤ
 "رانا كيطعا الملون ا وصون نكد هيجونل اص اينللا ازهن ال دك

 روكرملا باو نوكاعا علا اع زيجترلونس ارو تاااورلا ضب
 بالا مضوتف ا ابؤاوعالاو لوشلا .مزل ف علاقاذ اداب |رارقا
 أ |هيماس ترا وأ اهنم |زمم يضف لوف ذاك رم امرازفأ ازمف
 ١ قيصن أب لوبولا زل لذ اهم دام يلح اها لاقاذ أ باف لسان لوثا
 ٠ ةالاض موزل ناب باجي ن از وكوؤلالإارازف اوبل ناوم من اهزم
 قي دن رون ع :ءموح اما مزال | لس ام أ
 نم ىردوهلات اهريعو ةاوبلابرارقالا ب ابو لمحل قلق
 يات نويرلاةا/لوتتال اج لك ل نورا لواستو لعاق
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 هلل تانزملا ثان امالا لوانتي هزيعىلام لافواو تانامالا هع
 أولا و"نامالمارارفان اكهجر د فلا ىرزع نالفللاقوأ كرب
 ةزهزع ىلا ربا لات و ئح'لطأب ةاربلاو طاتس الاب نابعالا نع

 اللا ع ةاربلا توب اماذ طاقس الا )ننال نيعلا نال مجبال نيعلا ١
 قى كم ال!اذوا و حوجصجاصملا نيمل ا دريوالصالا نم قتلاب ٠
 :زكيلاءزم ىروم اووواعم م لاهل ىدا منين. ١
 اولاروضيل بس ل عاج اربالل اشي ىيلو ةاريلا توب نعداضا ٠

 لاو نرغل |ميصتن حاملا هرلاوازصال نم قنا وهو نكن

 اربي الزم ىرب ويف ئبد لعيل ناكلاقوا بابلاانعؤطيحلا# ٠
 لعمل امنىرب | | :ى لوس نول الحر رصتن ال | نود د نم هو أهرغ ظ

 ىلع ىلام مدجنيف وس | لاول ىقركو روضحومو ن الف هش دا
 ا 00 بق "ملا ب اكو ىرعال معيال نيدلا نمسسانلا ظ

 ال يانكلاو يمل امرارفالأ باب غ طحنا لاق ْ ١

 ةماعلا :ايد ال اضف قنعب ب اكوهو صا ةريعائتعأ ٠١
 بالا عدا اذ اف هنيدو لعد انعابر اضاوءرارفاؤ قدا غ
 ىلع هلا ب الؤمانلا قرب الذ صاظلا قاظظ دا دف ف ا

 هريماع هلطم ىلافن هان الهاي د قر صن درب أضل زج الر ماظل
 نعموجرل البال“ .لاكرال ازها..الازه هريعزمتعا هنارثاوأل "
 ميول اقم غاثلا حاؤأو ماقم زاثلاتمانأو لوالا 1
 أذاو ملا لاك هلاسرلا تون و الامل ة اكوعب الل هالازع ,ىجرلاو ْ

 حازت يبل ارحرفلا نوكىليزلا لاف لوما هال فاعل ارحلرفأ
 اييررماعتلاو دورطاك :هتالاميلاهل ة دقو ديلا داقأ ١

 ناله دباب لن يو ادواتلاو دما ظ
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 ا املا لاورل يتعلارعب ٠١+ اون و لول ارهوريئلا طعدارفا

 ١ لاحت دقني ل هريئل ةكوكمم ئيعب نان الولف !اذا امرظلوهو ٠
 ١ نلاخالد زن | تاما ]وزل لرفل | ىلا اهملجبرمو اهكم اذاو
 . هزارفاأ بجوم موزلل ايش رمل امحملا نال ىلا هركآ امازه
 ١ لساتلنرارفالا يصل ال هرازؤا هزل ءاؤد نم مويزملاوه ام اجلال 2
 تالابهرازفاويبال لوو اقنطم را رفاوعيل ا وقرعاط ناذ

 ١ نع ةدابعيبزتلا ءو او 4 وفم ليواتلا بايو انركذ اعوشي
 ١" اعالوحال ن!راؤذاللىضتشني لعل لوا لل توث نعراضالا
 ١" نأالائنشلا قحط اقس اكد وو ئردل | طاتسا ارب البو نالن
 ظ لبلدلا ةركذ ام لعل دي اكل وال ىفرارفالاوه قو مل الاي
 ْ دلو رشف احلا يالملا لا انو يرؤتلا>وو لوقنلا

 "ابعد ىل | فن لعنيوم | وما ت وس نغدارضال نع ةراابع
 اهناو ىوعرلا نعز انهل فن عرو ئصدبال ن ]للسان ئبيتلا
 ١" رارقالا بجومم كا ةروكملا ظافلالا كرو اهنلا [لاقو
 . ندنتو ؟رداصم عوف لوا هل الد ىؤفول لوف زن ازتل ا اع

 لالا بوجوأ لوفأ مريذحا اج لو مسارمب هركون ىزلا نصل
 "ا زمتلاللد لوا مزلب ذا يتلف تيعاما ءلّءازكاعملاناذا
 اك ة!ريجت نا لووا غ لعد الف افلا هلملو ءلوف ءاثلا
 ١ تاباورلا ةركلاب صيمقلا ادانرإلا باب ةدجيلاررص مو
 ] واو لصويع دع كاس راوتف نالخالب هارعاع 1 ين لع] ب
 لاتينا هند لوف ةرزملا ىلا جانتي ماقملا ازه ف توكساذ
 ظ نايبلوهائأو لو ىلحل طاطاوص ٌةرزوم دوك لوا ةرز عع ىبل

 نوب دسلا نيبت بلل والا ٌةقزتلا لويأ ريملا نيب ةقزتلا
 كازا ظ ظ ظ
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 ل سلذتلا انش نم ديلا نيب داوم لملو روجئادبلا ىرارقا ١
 وهام نوذاملا زالكملا لاق قرلاىلا جاروهو لوا ىلولا ١ '  لاموعو تجرب نرلا ؤاقن ولون صاع طع لوثار جئارجو
 وولاب هرازواكؤحانيِلَ لاملا نم ازكى يل امن اماف الاب ابان
 ةجوم *بانكرذا | ذا| نكو هالومن ذ اريغب امجد هرم | ول
 العا ذا نوعي ابيالسانلان ال لود لوصول ىلا جار وه وت لوثأ ٠ ةراولائيدوهوامسزلي ان ال اذا ةرالابنذالا نال ءاوقلالل ٠

 اني دازحلاو زب انجل اعزب وفعلا وجو د ال لف لسان مف لوداو
 املي درازف | ليقول ام هفرنب ال كك لوف« ذلكم نوكأ ظ

 لتس ز اىلوالاورل اذعرارفآ وكيل ىلولا لام ولا هيث ل الها
 لا يفلابلاب نط نذل منو لوصالا تك اولع
 سبأ لف لا ةدايثنلا ناب ضروعو ملوث لقع لع ذالا ةلالولا
 ”«ص##ب لو لوو ربط نكد لبا ضف مجول ر وججو لووأ ميت
 /ارذملا خل اهيل زالكصملا لاذ ىوعرلا : ىلبرل ا يلعرشلام عون

 هبرذملا نوطيشب الو اون ىلاارظان عشا هاطلا ازه لوقأ ظ
 يعل ازهل اذ ناب ةشحافتم نناكاذ ا ئسشلا ممل !لاقاموام ٠
 بصع 2 ازفا هن اب من |9اًنسوعبا] ن ال سانل | نمدحاوأ |

 :ياارش رعرازفإل نزح رجبال ناذاز مم وا اذه سدسلا اذع
 درو رب الو ناسلا معربملا هرب او لوبجتلرارزفا نال ىيضيلا
 توطل لوصو ندب اف ن الرويال دال تعال اوحو ريل ىديشل
 اىزذا عافت || ذ | امنا تباث لوصول اب رطو تسلا ىلا

 :يالا وهن يلا به ذام صملادانم ن | صاطنو ىزن |نحالا وحاولت |
 ةدامل | ها الرب ةقيضحلا كريت زذ و ”فيؤح لذ نا باول ملوث .



 | ]لور قيم نم الازم العمل ىف بعقل | ظفل ن ابورغلاو
 ١ همك ااماوهورأو ذات الاوعإب اذلا لوو |ميعاارهو
 ْ رطن ضوى علا نط خبل الق مال اقتال لاق ملف ةاكولا

 ١ ةزيكلرالوفاثلا نعةخالئنيذاؤو لون عاشلا هركوب ملانلو
 | سلاله لقا ذو لوفلللغ هيكل اذ الله
 ١ ةرشملا ل اثم«ةرسلا اكل وأ هامل ابو ةركملاب ولعت ةراث

 1 | علال فات اعرالا إو بعزم لع بي
 | لوا زاجل ةجدفللا ن المل الاقدا لد اعزعلاز الدوق نا
 1 ةارعبا همر |لص وول و مل ثنلال |ظفح لعن الزل لاق ناكر صيف

 وهل ظفح ب اجيال لن امم هفرلاو اغلا تهب دورلو لوا :ديدو

 ظ وم لوا اهلل هاوثز ام اوعو ن ارعلا ناش نم ىزلا ى| لوقا
 ن طفحلا مجار لو لو ةريزعلا لاك :دار |[ ئاركو نع

 ١ زوجالوعو ىدالا اعرعالا لحتئيدولا لعنيرل | لو وذ
 .مزل دولا اعنيراا لحن |لاّين اىلوالاو ثكذد لْوا
 0 لمالفركملا فال نيرا امر | زف زم لع ن اف نيز اج اكتر |
 | لطزلالا لوا ارت لاف دل ارلعول كرا لاقواو صل لاق
 ا( ركذمدرولانمنلالا سوهاقلا مول ابواب رزصلا نانو
 0 نكمل ذااباوجووخام نال لو ذا فاررلارابعاب تاواو
 ] اس مرر الهون الطري يملي نب لو القس زك
 | لو ةوناقملا ءاطنق اليست رسل مذ و"قطامل | وأوأ ان اهيلع

 ' ودا الامه انش اؤالخةرانلانطلا اضقالىا
 انتكالا العجال لواو|نيدرعلا بع هركرب اوقنلاو
 ١" ل' تالعاعملا ويح زمزلا اني د تب اوم يالؤي درعل بينغ
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 ادمان اف ادرعرف نام اعرغو ءاشلاو بونلالئم عب
 درشتلابةروفلا سوم ثلا ءرحا لا ةصوفلا ول وثاره اظ مالا
 نالخ ل وفا لاعو ةصوفلان ا هجو و صملا لاق نفكدت د
 لطابزيزلاو عررلارمزلب ال هذ اف طنحرونو مر داع هلو

 ىف اذورطم نو«عناروضم اهمال اىنامومرل اوف مرفأ نا ظ
 . ةروكؤم راي لاو لمانيلف نم لعب هركذ مب ريسشتلا جو هرحا شا
 مل نييك زو نمو لوو سمو ماع لو عرس فاد اهبل باع
 وفض وحاب لؤن ىورظمزحإل و اذرظ جددا ىا الناقل نكي

 مارال ناف(الطص الل فا وعريل ىتقنل ا الطأ لن ا هلص | اع ظ
 فرط طراوتل لو ارككلا وف ملا لاق ىدملا هع لاروص
 .ةراغباؤلا ةركع 1 نان الرحاولا ب ولا : ةدامل اوف هلك
 ردها هريثكتلل انها :ظفل لوك | حرم بؤ طرا لعمل ا لاق
 . فائثألا لاق لو | ١ نالفطلاد نمو صملالاق لصق ملعا ١
 اص | ميال صول بر اجدث ومرعب نلت نا جر ب ارل ىصو أولا
 ولا ئيرهتل اهركةر صني يكس لال“ بارل نال 'بارل ا بحاصا ٠
 سرح إو ناركسلاوهومملاو ىجار ارفأ تأ [طبضا طوى
 'مدواعل باهل يروا عردنل | اعز نلؤزب ارا لاول ميلر ارفالاو

 ز!يم امي نطل وذ ىزن | اهيحاصل نوليو عجب مككهتساو
 :لئيمدارباف ا | طوسيملانلا>ن او )4 للإسم بْيعر اين
 قامت روا ثيحطوسبلانلاخ او لوما اباسص بيقعر ايا
 ردود ايلل باب لوب تار ايل راسو طبل قال دافالا - نايلي ]كلي اسم نونش ةرحاعاب اب ارم كد حاوزمت
 ناب اوصلا ل ذأ مزار ازئالا تف ءنمريزن |:دسس نيل ال ترد ظ
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  ةاناؤ سلا ماعلا هلا اكثر وك او هل ىوملا توم نملاقب
 نحمر تس نم ]كال د تعد || ذ ||زهو طوسبملا ف لاثثبح

 تقول | مك ذا و وجوم د اكن | لعْح ثم روملاو ىوملا تام

 ةارلانوكن | ايش قضي مل | ةنسزم ذوكال تعضو ناو

 دطييسلالا -

 || جاذاياصول| بانك # ىيساملاضب| ةفاوماوه كتذو ىزنا

 اوس :يضلاو قانقسسالاو مث اناو وك ئص وجمال تيما

 كنا لوا الدارفال ا ةرماعوجت هذ ن اكل ناف دوف

 | وهل يترك ال انتم «طوسم# لون اوير يقل
 | ثا كيبريذ | نكمل نان

06 (| 



 ٍ يقول ولو كلر انوع غامد ءاشنس |بابآ# 1 الا طوذاجسم اومن دكا
 ل ا ئلذ4 ولو ارزض|يلقال
 انثسسالا ب مويزملا وشتم اي ارض لحد لعاف لوقا ظطللا تحك
 علا ارت دو نازك يع يلة
 0 ارئكسالا مهبط اع

 املا يك نا وشب ناكد ف لاو لوقا طرغلاب ١
 ا ذ ببسل الصا معاضرب قيلغلان !طرابنلا
 اكيرارالا مح عترايضا كلا |داف بسلا مساع خيب دابثماو
 رضا ضان نادل فوط 6
 يتلا نان ابل داوتسلاو ايل انس
 طرت ماوملا ازمه بانك |سماه ل سكر ل لوما شحم |
 لاو ردا نختسمردل نه انل | نأ جيمزيؤلل لو ااض ئنسسلا ولاول اهلا ضاوي نروصومامناولا ْ
 سأل اس انام لي ور ولا
 رارنالانالوإوت مهم وانزل 0

 موبملا ضاع ارب لوو ةريصلا لوقأ
 ا لا 0
 ظ اذاذ از لّرمأ هاريغلا [بف ف رصن ناهد اره
 100 اريفلا انتين نا لاقي نبك
 هن جل تياف داش اذا نال اهو ملت م ررصل نأ
 نايل ال لو زا مط تبرعلا كلذ ري
 الذ ورلد نشا ْ

00 



 | ١ ناىرش تلو لالخ ا ىدااد |اهرك من ف |. لو
 ١ راها ناموا 0 0
 ظ دب لاهل طر دانم كيرلا . ها"نراس

 | لانلاجاملاراطحاو ازعذ اب ىرتشلاو اع بر بوتسلاب نوكيا
 ١ موت لاهل اع وف ئارئعالا مدعومماظلا لاب ن از ويذاف
 ' تاعي ارم الات نا ىلرالا لوا اعوعر جدرازف ان اف

 "| هرازفا تنث ىا تنث زومب رص | م ناك جؤلو كلالا بوجونرف
 ْ مراشل الوب لو ٠ | وون زوعوه دوعوملاو ملوث نلال| بجو

 |١ لوالافلادوجول لون ىلارظنرتر ابعد لو 2 ايس اكأذلا
 ا ى:هئشالو ءلعوف ولن او جانفل ا نم كلاشل | مقل الياوا#
 ' | | قيرعت اجو ؤت نو وْ لاشل ا) سبق رع مولكذ مالا نا
 ؛ .لوخد حس نم لا وسل !لاق ور ورب واس تب و وس
 "| ,دبنيتيامزضانلان اكن اوزصتلا وفول نو وش رلوت ءافلا
 "أ حرا راشل | ظاب اوجازه نم عفت اعل طن امور
 أ ملا الكم روم ازعرتلا ةرورطإ نافنلاب وجور ازال
 ١ ند اد نيماربولا هسلا ولا بوجولاردالاوه د ارم ا لوقا
 بدلا داس انإئ سس الص |بوجولا اني .ةونقلار الا

 ملأ لاثركاتما بوجولاد |رما نو ام املا ىلا زمن
 !ولارز سف مارصو زلال ذ!مةليسلا زعمو
 ظ 2 ارارقالا ثيضل ن [ز ومش معينح نار نع رتل ذب
 ؟ اهةليملاوضو نكارمرظنعئرارفال لضم ة 4 شل نب
 ١" هنا مدلك حاب نال صملا لات لم وإ ثمل اور | نصا ذا
 ١ ب ماا ةحتملوم ىرتلا باجل نس لووأ باحيإل دار"



 ادعو ملوي تلا ربا بحو عب لونا ةاداعل اهزه اعهرازثا
 نس املا ماظل م ]/وعتم والوصوم ملون ىلإ لاطب الاو لاطبإ

 نا لاعب قف لوال ناك اف ملوث نم ىلاوت ه١اشن | اشنسالا
 لرمبا) نعرب اور 2ناذ أو: فسول ىا ىلو عل 3 هاك اذ
 ىشا|ذااضب اروع اصرلاو ٌووئسلا ف َورصبال نسب لوبا لصف ناو
 *ل/انا ذاازهاعو ملا لاق ةرس اعلا رس ولذلا ؛ ىرصب ان سولفلاب ٠
 اتمام ناز ارا 4: اموتياهملا :لاق لوا هاوعشولو ةاها
 ام انلتاينم#ف!بزلا انئنسا اه نركت هاجم, سيال ئصولا
 داون نا ضصوب ثيل ئيع "ايزل ثيحح نمو نيملا ثيحوم لق
 لكاس فوز رطبا لذ رندا نكرط رون امنا الإكانم نط ئم ىلا اع

 رس نا سس مانعم اره د كليجالب الوصوم انتتس الا ازه

 هيلا ةدايراضأ الا ةطنملا : اون ”لزتمع م |ردلل اخور كك ذ داضت ١
 غض ةدينحدتا ثكانص هان | ب يوظلاياونلاو رارسالا فراش أ
 نالوا لو ةد وجل ئالجمملا لاق لمانورصف اذ السب نأ
 صولا نعءريجل م اررلا نكس ازين انوي اها اللاتاذ ام
 كحل لس ذا نكد صول ١شنتس اوعي ال" وص هدوإلو مز2
 ةأدرل ا نال ماو لرب ةدوطل نال ةطنطل ضم قبس انملا ن كاري
 :لوزطل ة ار دن | لعام ىزوصلا ىئنتملا فكرت ىعد صملانكل
 وصقلا ماو ربت نايب اال الوصتمدالوصومودصل ٠

 هعوبم طنط: 5 ادرلا ناب بيجا ملون ايلا باغخبلط ٠

 هيلا اك ذالطا طعيبل ازه لوا بيع عاررلا فو بعال
 هئلاجاعز ملكا لوف ارقعلا ئاطم صتقم نكي( ملوي انا
 مل|لايرجمرسفت ف]ب لوا رييفت و !موبلف موف ةدويلاوعأ



 درع وأد | دوؤملاىلا نرعتسر ازذالا نلال ال قصب الل يتو
 فاببالال صو اذ ائرمب اعررعو لضم ما[ىف ةقينحفا
 ثسوت ىنال غاثلاو كلوالالودلان وكن | بلو مريبفن
 «/ طباطلاو لَو قاما قرولا ز )كر ازدالا ماها هايم فر ماك
 :| ريعلا تناوؤوصولا ى | لو | أهل :نجولا يل ةرظنب نا:
 أ اعز تامتزلو لَو اوموبنسب امو عار دفوصوملا لك ذ ليوان
 ١ تينقتا ال ئبب لوا اه ن دود اهنيمقا امل لون اعونم ىا لوقا
 !| اهنماعؤتنف ايزل ن وكت نا ئكمالف أو :مالسلاب تديقت ممالملا
 "| 0/1( وبرط )ع:ىلسلا اهبل هجارل اريعلاب دارب نا زائف لوقا
 ا مس لوا وأ طصو ال ايزل الخلا أت مأتم
 نكره نا نيف ىنلا نايب ذهب دولاو رلاو يل وهو ام
 تو عسب جانا لاق لوا دبلات ابنا عارباالاو ملا لاق لما
 | ناحصملا لاو هارقلايلاب عك قف ئجي لاب اد ارا الاو ىون لكلا
 نإ هلود قال اكلوالا جولا الخجول اازه اع ل مأ الخل زهاع
 | كردي لوح ناذلا جوقلا لو | ىثلامامال | اعدرل ا اعةر اش
 /| ىصو دابز ن نسل لت وهو ئلبلا ان نر ديلا ىلا
 / يول اروكائأ دو صملا لاق ٌقاول بز ورمرإب قضى ذيل"

 | نيطو» بكل ناكر | ققم ]بيق نم هلعل لون نو
 الملا زاىركذ ام قسطن كيعو ماو اد اضا نون ازوحي
 لوارندتلا نممملا مدلك و هن اولارحاتل او مدفن ارب
 ضرم اجرلا ,ذااذ او صملا لاق ضنرمل ار ازفأ باب ديف
 | قرط بصل ةراثم زفملا نعربضتل | لود مرؤم ملوح أ نوم
 ١" 182 نورلاو يدل ب قؤالدناعبلالد درفملا ويصل ةرانو

 ظ لالا
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 اىلماعورملا لوف هطانمو ةعيابم لولا عناشلا لأقل لاق
 لص ملدا يلا صين اوين صامايلرلاو ب امملاب ورا اللب تش
 مه ركل “نبامملاب تباثلاو -وعل نيد هر |روالاب ثباشل انيبدحا
 لاجل من وكب نا زوكدومرملاف ثباثنلا لاح وكيد ا بك
 .نالري ”كانماو ةمي بما طجون ايلا لود خيال ا لعوف دال
 امون ىلا هذ ام اعوهاك اشلا زرعررلا بسر ارفال نوكأ
 ضروف اننا طل دمرت ل صل ل اراساوراتئاوعام اعوليل ال
 ' دازلوهكا لأ دارا ملا ؤاطملا شذا لهالانعر داصلارازفالا
 رد هون كو احنا لا ؤاضل|رارثال اول عال انعر داصلا .
 :حلاامزعوحن ال ملا لام ورثما ف اطب ال مالم ازعماظن | .

 مرا بوجول | |هكد هلوث نع بارما رجا زج و لو | اذدبب قلعت
 ىلا نوملا سو هال ب انت وملا دلع لاملاب قلعت ىدل | ناف

 لاملاب امم ئيرلا ن اويصنو زرما لوا ىلا بازل مددت ٠
 ىف عوتيلا م هلمارلو محلا لاق طوس برس راوثال |دزغ
 منسم ريع هرهاطب هبرتتل | لو أ تاااررؤب ن | ]ل ةاراح اد
 هذ نعاباوجدبزك ع قب اه ةياذكلا غتباد جل طمانملا لعوب لاك
 ن أازهو يو والاب ب وتل | الصخب مامل ابل الرس ا |زهوقد
 | داذ ثلثلا نما ىريت علال ثداو اًوحدل قاب النضير .

 نول نوضاوعو ثراو اًوح» قلعت اذ | أف عرتسلا نم هم
 كاوىمم |ىلوأو ىوو اوهو عزل وحرب ياش أذ | اهم نمي نالف

 اا رخل ارم ابنا اقتسام يبن
 مالا هر انتا ايام هولازصلا ال نال
 موننملابىبل هشبل ان اف كرش املاح طباو ةلصالا
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 ند

 ٠ ىهلاتيناًرالعالاحواومب بشالا لوا ءعلاةلاحدزهد ١

 ١ "نيل لانه يرلا تون رين من اب اوجو قزلا اذ
 )| "لوم له هره لوو |لذل اررموه و ملي لم نيلذ اوم نمو اضن
 اي ملوق وبطل ةرزتتملا نم قعب لوو أ لاح وكب ن اذوجأوت
 ١ ئالطأ ل احل والا اه الصم | لاق انلطم :لص ال |,جاوطل نم (طكتلا

 ١ دهيلل:ذ امالاور فال ثباثلا لونا ضرما نيدو رتل كد ظ | نسب ٌمزتلا د اذالبلدلااذهو مل ف غاوتالا لا نقب جتا اح
 لاا تو مالو ه اتلاف ئمب ةيلصالا كول م هن! ايبامل اون
 | ىتئماللو نأ ىلا ملكنبرعاشلا ناذ ثكدف لوا دوغ
 /| ىلا ةر انا انيبامل لف غاَتالا ل ام هرغو (طئلا وب اون
 ١ نضفنو ا ماو انمبانحابقو ىلا درب ال نبامملا ذأ أوت
 | فايس /ذ زو ىبل لوو ضرع رم رول فول لومأ 2( كرش | ام
 | ةلالددف لوا تبا دحرابظا العلا وصل ازحأ و
 | كرن|/ملو اهروج ويس اوئسال زول او انه فاضل ار زد ا ١ ازعاج نائل نع ]مو بابل لوا ةروكولاهليلد ||| رببرذت زم موي اكموجولا بسال هريعراعبر ازفإلا نا اع
 || ىلع باول ى.نحازويو لوم أ نازغلا بجو نام ازكن اكد
 | وعني دو كال ويسن المر ندالأم عازنلا ل ىوضاشلا س إي
 هيلع راوانلو موو ملل هرئئول ىف هركذ بس انيالف ثراولل
 ١ دارأا هاور يما بريل ثرإو صول مل او ةولصلا

 أ وع ةدانزلا رحل د ةيالارق نكون ىااقث الا لاقا كت
 || داراورعابب لوفر وبرملاو ملوث طوسبملا ةئعل لوثأ ةرورم
 !' عونبلا نم تعازيلو صملا لاق عنب لوب دار انجب لوثأ

 0 َِع
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 نال مالو ةيصول بالو محلا ايطاعنم ىا لم !الصا ثراول ا
 ردت ابا ثراول احم قاعي كلثل اب عقب ملاذ. | هذ اذ دان اعالو
 واولاب و لاني نا هاظلا لو | و م عبلا صصخوممملا لاق
 ارولو لَو اعئطع لونا انئشسالا ةلاحؤجملا ةلاحن الد ملا لاق
 لو أ ممكن ثروب ملون ىاليلد ازهواثب |ليلد ناكذاف ها
 . لو بصوأ | قل راج نعزي ثيحو رطل ازهر اي !!دارأ اناومل

 ام لذ هلال وحلا زحا لوو أم اكد ل عرف صرف عرشسلا نال
 ءأوف و وطعمم لو نوككن ا هاو موف بيحاول ىأ لو | هريعل
 أماو لوو اعز وطسس ل وهل | ازهو توما ل احاث راو ن وكي نا أمد

 هأ طريف تجوز ئلطاذا اكملوثرازفالا لاحاثر او نوي نأ
 ىلط نو هاوي انكلا ف ةروكما ةدوصلا لمثل ئمدب ال لوو
 م اهلاذ (:ررّبب ةروصلا هر هتبا غهازثا غاث الئ ضرمغ ثحوذ ٠

 ارسانر هكدلاو بانكلا ةر اجو ناك راشلاركذ امجد دنت
 ضرع ينحالرف || ذا طرا مرازفال ال احاثرر او مب روما ن كام

 مهما ني ١للرازفالاو لو | هرازفال طيف هينا تين بس ىد|
 0 بسم
 ههوارم لوما كفل لو مال فا لصت لعاساو صولا

 0 السار ظ

 لوا ىلولاو جوالاوراولاو يرلاولا لجل |راوداز جو صل
 قبناوعوذ اعتلى ةارلا صواب رازوالا نان كرف و
 داراباعرافا نيبو ني فذ قبب عمدزلا مدعب دي نان بالذ |
 اذه اس الا جورطب القريفلا اذهل ذخا اذا اضل اوعب مأف
 لماث م لوعا يول لع بنل لتحمي ىببلو مأوث لاف كذ ىفلو
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 ١ ظ ظ
 «جوزلم تءاكأ ذاريولا لع بنل |. ةارما سوم ابر ارق الان اف

 ١ لشالو روق جوان هجبسازمف اهمازف 6و زتل ا مدعل دش نأو
 | لو قئرشلان | ءانمو لوق خاسلا لوفلا# ءانلش كرلولا
 | قرم :ضرامملا هزه لود | ضدراهن لوم نا لياتلو ءلوق تح
 ”| قاب ءاصكلا [سرلَو ف ءامنلا حم د ارملا نأ نيج مناف صما نع
 أيل حوزحا يوزر ميوزغل ا ةمرح ]ثم ب دار | دإ لذ ةرول اوه
 ةرولابدار أ لاعب نا نكا] هبعواو اصلا 4 اكل ال اح تب أث مان
 ١ اذيتسالا نا لَو لاكت كفا امان كق امل اما نم اهمز الب أم
 :| لو اثتسالاب ابرحاواو لوو |رماع لع نوهموتسب نوكنا
 لويبن ا طبائلو ماو روملا بش نب لوو أ هيضل نبدأ |ورتشسا
 ١١ نضيتملا ى وااعانداضن املاهم اف تم لوث| ملاط هرارئاهلوفا
 نأ ماظلا نال مو اماظ)اح لاظ نم ضب اهم اضأ ن | عزل اكربشم

 | |مولطنم نوي لف هزرع لعام ماع فرجن م يذلا لون ءريغيلعي ا
 ١ - اًكاعارماووراشلا دارموه ارهو_عزو لعمجراذا

 أ رعملا نوكيا ذا تحرم لوما ايجي انلوقب طقس م ال اوت لصلا
 هلوفلكأ لو اريحصلاو ىلاون لو العال صل لاق ابرورم
 !| نال ماو نوصولا لا ةؤصلا "مف اضاف نم ”فاضال اذ قلطل
 /| ؟ىلع عاجالفاضارعاو  |ر وشن اهلمن نم تفاخةارعان اق
 | مولر انعالا ناب ببجا لي رنحرلصلاو (طصامزب املج نا
 |١' ازنلل اروع هدام ن لحن | لود ] بس موشح ] ظنفللا
 ١" /انلداغلا عر داصملا :رمتت ب اوملاذ ,ىهلل مالا ناب اراتص

 '' الا لربال ليل ناكول دال ثكذي لو ليلقنركد داب ملوق :
 ١ ىلع علك ن اداران لو )لاهل خناكرتحررصلاو موهواولإب ٠

 ها
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 ةارل نين ل مو ءاكسبحو لسلة الذ لا

 بيف نع اكد وجلد لوا زوجا ترككأذ ل دوني ن | مخلد

 ىلوالا ناكو ر اركان هو لأ ايودام لواوانولتامانلو سملا لاق
 ليواتو ملا لاق ىكذ مؤلب ال خحمتش أف نيليلرلادبتذ كوبان |
 ماعلا غار كهنيمل ل اوهام لاما ل الطلو نمل امارحإ ل حارحا

 عقب اصلان كلذ نع ال رازدالا م طصلاذ | لير ركذ امد لوما |
 ا ماي فذ زحاملااعداناف ةداعلا ف قا مباع |
 هيلع عرأأ اعامارحن اكو اصلاب مرحو اصل | مْ هزخا ىدللا ا

 ٠ ارا صلاكد اعل دلو ىلا ال ملون ىزن أراصل ابزحرقو لصلا]ب دم ظ
 نال لوث صخا عر اعنالطبلا ةرازفال ريغ اعوصل اكن انس لوو

 دويرطل عيدلاب ىتجازه له | يطا ئيجناعال | نوكال ةداعلا غلصلا .
 نعبب لعرب صلازوجالذ | )علا نالط مز الف يذلا فن ابرج مدع ظ

 لعلوم نال لود ىتساكىابلكوعد نعارب الابل نيم 1 قحما
 اضهللا موكوهريمملا ن اذ ل هد | خيل بحاص لعن اك ذ | اه

 هذال او موعاع ىرجيرفطءركذ ام اعل رين |اعزيل دل | امو
 ظ أوت لع و وطوم هاري وولف لوفا لاما هضربو لوف ىلا اهزخإب
 عي لا لع ىرملا ضرع عر فشمربخ هرب خقسن موف اهزحابو

 فلا سلول
 ريمان ايقما ئدباوص] ماما جربىدلاناف تتساث مأوق
 تاففاولا :رعئيحلاذل |زعون ]هنو ها ثر يول ىلا جار رشم

 لصم لعأ هضلاو م اسحلا تاىقاولا نع امن الاوهزم انل 0 ظ
 يقلل كنت سلو رمل لاقزي اجلس :زب اجراصا
 ملأ! ةرامخالا يممتويز لو هف ابنك: د

 0 1 ا 1

1 

1 
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 ظ ناو املا 4 فىاجيتس الاؤرلا الع مالسالا عساف افئالا

 ١" ثراول ا طلصت نلت ن در طوهو :نررعتم رخل جرل )جرلا ىذا
 // 'بادر وكرو | حاررع مم رالعو | تيب ئكس لعو أ مار د لع لم رح نو
 " :ازايرل عوملا ناز وجالز |ساّيول | وزب اجويو | ريزت ب ؤبرسبل لعوا
 ١" | رىلو لديبرحا نم ةعفملا كيلخ ىلعرزوي الر يوسسملاو سوتسلا

 ' ومال وم مابا كه سيل ازهن اب لوقت | /[سصيال مزمرحاوأ '
 1 فلل لو لرب دول دؤعب ل بجو ىلا حام انسا

 ١" هيصنم كما ايل غن كم ل ناذطاتسالا ديد ليلا
 حاذ ءاكل | ىز اون ريمع و حوهو اطانقس | . نصت اطاقسا
 .اكيلغازع ن اكولف زارع مرح اعزاجا اريل وطرلاب منوقتلا
 او او 0ذ اهو تك دز وجبال مرن هين ال لطاب ماك
 ! ةةمرخ حولارصلا ناعن اذ هةحف هان ون نالربفصلا
 ١ دقو اماتس اروع ال زب احراز ل عاوطاص هدأ وما عم ام دعب
 68 ذ |كامفزس ارذ وايح مادام فس هؤحذ ال قوملا مث
 .(| كيد ؤعرب اعرصلاو و ايكأ فضلا رمالملا لاذ دل لنواب
 ١ ةر جر ارلا بر نب نيمو ةسئكسر د :ىدا ذاب فاملا
 ١ اهيعمواارخاز اجز الذ احين اع راو | لاض ميرماوا
 | نم لتنادئباعر جت اوى | لصلاب رك ةراجالاب
 ١١ م ةراحالاز او لعلو دل الا م غاولاو حاحجستملا

 7 30//زف نع غاتنالا هركذ امرعاظن العا جا!داسلف نش اكر
 ٠ ها ءزحاطانس اوه ربب مابا ىركج بل اره نأب لوقفالا
 ١" ئ ماعالا طوسم ةوْؤجئالاع :بارهلا ةهركق امل نلاخم .

 1 للا



 تا 5-0
 لوا

 4 /ناو راو ارك مورا مونيالو لو دعومممل
 2 اس اع اال لات لق

 1 0-2 ارم لص ام ن|لباسملا هرهسنح لصالاو

 ف م اريم صن ضيصولاوالفال امرثل|مدنع مصل
 مد دزعإ ل الب ءاراو اسوا نط رعبو
 لس ل ا«ورزوت تورت ايل نري نات
 كلاراهل يشلاداش هنعلوفل ىذا: ول انمي ناذإم نلف
 ملول عاام سيال عسل اولد إف دل

 .ارولو لوو لاعوببل اضيل اب قإه ةرواصم عون رم لق"
 زوج واكو لأ 5 <لانكل نع 0
 وسلاما لاق لذا ماعلابرطلارشااعيما
 ل در طلصت رادع قرط أ ناكول ام ىالكرلازكلأ
 ل1 اها: ورنا:
 نال مال اًوحزبال ملون لرب املا ةد لودأ ماهل |ّقحزال
 وا افلاام يلام ساو



 | اكرائلاووإو اني ثخاقلطم هال رطع
 | ايختطسا*نب اوس اماعؤوطرمو هذا ولي اع ماصاذا
 رولا نعيرصلا ل رغضو |درننم نوكب نا|امالو الاؤرلودوهو
 .| ةزو انوع ٌرارط هزم ندي لوو |ونرطل اره نمزجر ملصف راو
 ١ نالاذااماحنوكلل هاف كفل قا اه 6

 | دشاللات ئيىار اعوذ دق روكي ةارملا نا باوحو املا
 ) ا رن: ةوئيرىا لوو | هوشر ن انك ماوه انطاب اضفلا
 كايا اوما هارل ن اكازوكو ىلولل لول ماك
00 

 1 اذ لوا كلذ :ايوهو هواش اىاازهو موق ىشنلانع
 ' لعام ناي مضر ادعمالملا ىلا عراشل راش
 | م

 .اضواملا
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 ناكواو إم تاضوامل ا لصلا لاقي ن ارهاظلا لوم |تاضو امل
 نوك,نا صفرا تاضواملاىلا هجاد اويب لو ةريضا لوقا اهم ١
 لو رصلا مو لويبن اهاظلا ىف لذ |ناعلاازهوفاليص/
 لولا نالف نب لد |نالف كعلاورعد نم مرد فلا عانالف كاس
 ناكر بفلاب لتاويخاتل العرج داون نيل ف ليصل ١! با لعا ساو رسل وللا مرعب | ناكلريلءراوعد نم نلاقو9

 م م
 زوكو راف نيدل ىف مازتلا نعز ابحيإهئل اف لوواو ايف هانم
 اسلي لادا ظ
 فردلانفدركؤنسام لعل ب د لوألا ندم اوه داع لتتم ن |
 لود اكو ضر امملا ٠ك هركو ثيحبإ م ديشتلاو قيلهتلا نب
 هدأ ادالا نو د ارب ال | اع +زك> د طفلا ىنالاو زعلا غل
 دارملا لاقل ن أهوال لقا و ااا ||ضحد وجو ىاهدوجو 27 واكف لءررتسم او الاورإ وو يىتبدفتتست لوبظا نآو ةأولا داق ف لو ,ث موسي لعوتسم|دالاوا

 لهامان لما فرامتم لوقا ل جن اؤجب ماظل هدوجو
 انطعامجصن |بزئالاو ل والا ن ودب نانل |ئمملا :طحالمنكي ظ

 ناف ايا خاثلا جولاوبف هركد ناو لو ةمنل اكصتتراوفاع ١
 ىرد ام هم. داك اطعم اذ انف 9 اللئيم ىردرام ام ٠ هاعملزيمالذ"طاصملاب لب اال خاشل ا جولاة عاربي الص
 |ىسنر| هجر اكن |ل هب اربي ملام اسف لمحت ركك ادار ىرب ام مارا جوان الذكي لوا بارا اواو لءانلف كا دال
 هجولا نال الكارب لبادبي ناب اواي ال ناعأس ل
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 نرلا اصف رعا هارون انزل ءاجزم رع كلاب انا

 ١" ناكاذا لات نان بؤنلا نش زخا اس ن املوق نع نسم | زاك
 ”ارايملاب يف بؤر اعوصنبا هرحا )اصف نيلي رس نيب ني لا
 راش ناويرلا وبر يرتد نع ناز بونلا فش زخاان أ
 "ا تاشساؤ املا ةرهجخرتلا ءطماتفونزن ايدل طنب يزعمنتا
 ال يدل يرد ا ولاؤضزذاءامناءلوث

 "ثمن |ءلوقنم نوكن اوجد ب ونلاىركرشلا هيالو تكل قب
 ' يلا نصل صاد |ىيرتلان اذ د صب نيرل ا لعئرل انيبارلا ونا

 وكب نأنمحالاو رجبوب كيربلب نيرا |دظصنب وجرلا بالو مايل
 يلا يلا عيرطشرل ضي ارابلاب يش وز
 ؟١ ظفل طاقسا ظلا لوا :كراذلا وحلو صملا لاقى رن |”تبلا
 | داحال وأ ابمحال اهّبقيمح ؟رمااورلول |ًوحف قمل ن اف وكل
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 ايار ارد | جربسدلا تناول لاقي اللوم ليوطتل ا 7: ىلا ةيجيملاربالا
 هي سن لد راو نيبصنل ادوجو اضن نم ئعب ٍلووأ تركة ام مال

 نؤلاق نعم اخ نما ارهإ ول لّووأ نيببصنل اد وحو يعن اهنأ ١
 ؛ف دارملا نم اضفلا ى ما اضتقال او اضم نم موق بجورلا |

 اينتقموك لف ةائامعلا مالي دق قيرالا حال ءاوق ]كلا نمانتسالاو
 /ياصملا هر لوف جبس ام اعاطص متنا ةلقاعل ا ناي لوفأ ىثب ٠
 | دارلان ِ | ال از وجاراصملا الط لأ يزعل لعرب ٠١
 التنور انطلوعاءاقلا | ذرب دس ويلف ل اون ىدرطب اهنسالا ٠
 يو إذ ريحان جدو نات هند انلا لصف لعا هيناو ضوالا نع.

 زب ريذو لوف تملا كوب صاصتخالوانل ان وكن اذوجذ لوقأ
 راع“ كلا نول ناح كل زب اوهر اننا لوف دوينلا نم تناكول اال ١
 اغ يو لزيإ ايش ىرحاملا جاد اهوطاص لوف ريملا,اوقهأ ١
 دايند نلا باو هاو ىلإ مالكا |زه ملم بانككأ ةيلوقلا داك
 اناولموسملا بانكاب داراو طوسملا فن ؤ وضرملا يال ونهر
 هراذلا اعزتزيجو هارملا بانكلاب دارملا» | عؤيب اليل اذه تكلا

 ميل يدب نادك 2/1(: ريس مو لو مي ئصعبلا هامش اك سنه إب
 يملا ثا لا كولا فراك ذ او لاقملا لاق ةطوسبم غورعرسي ١
 داو يلا حام ني دلاو ئيدلا طل ىفىل ىاكما لاق لون طبا ١
 ىا لعاضتن درا *رليملاهزهو ماسالا حس طوسم غةقفصلا ا

 صحو ناز )او ثيحنيبز وريوس "طلح إس || ذ| ايدو تسول
 ىو ظوحيامتازهو لولا دش ا نيمو ريمشلا ةصحؤ وشب يزلا
 ندرل| ارو أف اىتصصرؤملا قبب ارز حام| 6 أر نعا ذه ليها ٠
 ملا مفر فعال لطاب نيدلا هعبز امل قرلا ولمن لوول



 0 ةيقس ررطنيمجالاةد ملا لاذ)ءافلا مان فصاعماللا كدع ”

 مب 5

 ىلإ لاما ف

 'ء ازخاو *ىاس مش
 م مالطمالا

 أ لو انزع لاتع مزلي ف ترضملا لاول ةوموعلا تراضلا

 9| ىلسالاْمْسوون باوجؤ قابلا غامرب فوت ارم رج تلا ورم
 ا املا موز اعمل لذ فاعلا ةرابعز نلف ودان اخ
 ١ ىعازعو وترا امردلا نعرمعوعب مدعل ”باوكلا غلاك لوف :ثرولا
 ظ داي اثلا ةروصلا 2 ةبنلابرزنلا موزلؤم مورشلارباس غامال قمل
 : م0معرؤنلا موزل ذاشل ا جول غو ملف لانيلف عرب نعي ل
 م اكاعاساو نكن ال ئادازحا ام وك لو تين لوقا

 ١" اهيكرو لو صوص ارزملا عم الطصالا قرا اجراضما
 / لوف اوتملا ظافلالاواوملا لعل لو |ذ لعلدب ظافلال  لاهتسا
 |١' ىفاعلا حاصلا له /زلادعب «كزنلاو هضرل ارزع هلاكولا اهيلحو
 | واو لد ابا جو لعال لكم ن ذاب يلام اضمن ان نيم | الوا براضللا

 | للا هولا رعد رق د ضيق ال ثلا موس لع وشما ئالخي
 (| لامار اعةربملا نم نحب ام جرب تحررماب ف فرقت نال زيك
 '(| لماتيلف هنزل نعليكوزدال و ورثملا ةام لابي | زه ىزن اها زيكو اك
 '( زدالا نا ءلاكولا باكو قيسرف لونا انطلامما نل اكازبل لوي

 ظ 0 واس اداوم
 مواز ردص عرمل زل مز "وص مدعن ال ا اضم اضن لكوتلا
 ” لو ةئفن اهلاىلا ةراشاؤ لوفا ه | طرش ن اقرلؤنن م72 رسل
 ١ *لطارو سوعاقلا غلّوأ ةرشملا ار داع طوزثملاررذلاب دارملا
 ١ او زلط نوكو ىرهوملا 8و و)تممالز وس مارولاو ٌةينمزحالا
 «ةوشمل ارو اجيد ارما ماّرولا ئمجانه ارو ىثن اكن وي ورض
 املعةدايز ةرثملا ذا يصنااو ثلثل نم اهرحال را نم طن

 ' طز



 ةرثولا |يزسىلا له عورشملاريبقن نقذ لو كزلا ذكرنلا نع طرت
 1 ريم رام اروع وم ملس| امل نلاذج لوبا ةراج ال ءاّرم دفعبل ملوث
 بيا ئيعل املا ارنا ءاثلاو م لايلف ةراجالاو ليكون اع
 ترح-ذص هرجاسم نيعمملا ل غهرجاتسم ن وكيف لوقا بر املا
 راش اازوو نإ ف ىلوا|زعلملو منم ]يمرس نوعو اهل ف نمريغاع
 نالت امائلفْو ال افخر امال جو ؤرل م :نداضملا ىلا
 ىلا لونا ةلورمع اهلا صحّ طك لود طاش بف لوو ه١ ةرحاولا نيل ٠
 داساكل اناث ةر_زم نوكال ناش عازنلا ىلا ىتفن لا معدزعل ٠

 زل نم صحو ار ارلا ةرجار رذإم/يزلارا لصجبالن اذ أوج ثببح نم ٠
 لاا ىاوطل و ماؤه طءانيلف لوجان |: طحن وكنت لوف نم اذه
 ناو مالكا اذه نافذحبذ أوت :هرساؤلا طويلا نم ند وع 1
 نو ذرب ئ عملا نال ماوملا اره بس اب ال ناك فن غابحص ناك

 طرشمل ار سف و بيض :نراضملا تشل ب هراضملا دسنيال طولا
 ١ سلوا نان ل اكول او الوان ام ال تنضت نر اضملا نال لوفر ديل ش

 كيذاملان ال نوذاملا الجل قا زيكؤللاو عارب الا ليكولاو عقول
 ناكل ولصالا:ككام ا آف رعب كة دعب دبعلا جريل لق
 , فان عال دبسلا نعالكلا طافسا :نلزنم ةراذلا نعريطل لق ناك ٠

 داما للك هربع يمن ىنملا ع ذغ طاقس نع ةدابعرلا ىكذال
 بالو روفر وعلا نم كراش اووفت ام ليعْؤخيالف هريعن هاب

 ساولل نيب ويؤنل اداوم ىأ نم ى لوو ايمضوم ءىج< خبل نع ٠
 صرب الذ 1و1 انا يسااع لوبا نع اوال ميزت ظ

 كو رلوف ىرحاللم |مددحا جرب الفررظالا ل فا لول اهباهوبغ
 ميغا وعماظلاو مالكرإبلاب صصخت 2 لوما هنبمي دلب نم ىتصمتلا

 الجر.



 0| لوف زكا عل ىلا نسانل | نوكمننو افنم ملسب لاق ابا ولسلل
 '" ناف لو جولكزم ىالومأ وعل قرك لو رمل اوععا لوقأ هربخو
 ١١ ن اكساو نيب نص ناك الو ةبنلا نع ناك يلارتف هببلا

 ظ طرب نا اعالؤن إنت لوبن احكي سلا نغلؤفو ل هج ادري
 هزحر وبلا يفت وكلا : ها سرلوفو ملهم ام ناث وفم اطرن لوف
 | كسلاوأولا ناك ذ الت |بارتبالا ذوك هالفواولا ماو لف نر اضم
 ْ ا عورونما (سشلا و اطيالف نكي لن او ب اربالاز نال ىلا رك اك

 8 يرقمالاح اجو لو أ [ضإل/لاحال نحال ادع نوكياغا زمنا ن الملوث
 "| دقو ]السار ةبر الل انلمجاذ اان الر ظن و م رهاظلا ؤالخ
 ' || ةوعولا ذل ماولولان ال مدفن اهشس الانا باجو لو هنن
 ٌْ بأي اعارداوازه سجاد ارم نوكا ناؤسيوهمننت مالاو راو
 ١! /اظلاو ثكو لوقأ ءاضيأهرعن هدلا لاق بر ال يراضملا

 '/ هاونولازطؤعاو لوو ىليزلا هم دلملا بولا جرن احربو لوب نا
 ١" ” لكن مماظلا هلو جافت الاوع لا صؤمملاذ لّو |١١ بجاد
 ه١ هربزل لماعريزلا نوك ناز وجو )و زيفاننلا مدع ]وأ مدع

 "ا طنا ذا وصف لعاهداوئفنلل مالل اذ ارهاظلا لوا بن فن
 | ديف كاملا لاق لو زل ثلث اما بر ريعلو صل الاف بر اضم
 ١ بارض |ضوب و ىاذنلا اما ؤعون ؤولخ ف نال لاما برر دبعب

 ١" دبع]عااةخاز الف هديسربكمالئلارين |ملوف جودعا
 ١ توك تازوجف لوم :لثلارل ن وكر |اعونجال وأ براضلا
 "لوطا لو ذانلا عاز اريحا ن وكن از جرام ثلثلام
 وزو بر اضملأ نب |ارسو أربع لو ىنجال ىو طّرْش ذا مناف

 .'انالاذاق لوا ربكو اكالس داع او لصف لعا ساد اهويغوا

  مأئ
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 الباف الح ياورلارعاظ ةااكولاد وفن نايس كولا هجدراذاذافا
 ثرمازه دعو ملا لئاف اكول | لركم اب رص زو و رع نعكود |
 قريعلا لف اهو زضورملا هيف ةدرلا دب ءقوطو لاما برم ١
 لورملا هيبملا جرن ناز رجصوترببل ليوان له توما ىلا هجان اهو
 نها :نكي ل ناو ىملا لاق ثلا ذاضملانم يناثلا ب استكااع
 هب هرب امازج | لسربجصال برم او ضحملبكو ال اضتشال مل م
 ' ىلعولو لابو /تنكب لا ذا اضق الا زعربجال بداضلا ٠ 2ماتق ب عربت اماؤي | اعريجتو «ربم اذا ينكلاب ضوفشم لو أ
 ىارلوت بر اضم ا لعن |[, رصف عا او نالاكو راس اذه ٠

 قاهر اضم اربمل نذ اي نأ هلو صملأ لاف اقلطمبالورلاو نلا |
 عانطع و ورملا «املارعالا دل نال ل وملزحا ماضب أ لوو ةدامتلا ١

 لو ذكرف لوا بووجرلاذا ملم ىؤشي نا لن اكا زو هلو
 <باضب ناب راضلاز وجئتزكو لوا لكون انوجرت] بولا ناف ا
 ايش ام مل نحيف لووأ ىف وسلا لزج لوف ىلا دلل مجو ملوق |
 25م لوو | ةريساكن اولالاوراس ملف مضنف تأ لوو كناوح ١
 ليقوموا مافنيعوضبلان الل ريح ةرح اوف داننم ١

 ضلاصُو لعا ههاودا بر اضم الما هفرن ! الو اوفى لا ارظأن اره لوف اص اخوك نع ينحن | نيبامل لوف نأ يكتف لوقلا ٠
 فلالا :فحؤمي لوث الكولا وح)طبل ضو مجيرلوأ نافملوت ١

 ا م
 د ١ لو هيد ولأ ب انك عادا و مزيت ايهخ ل دابف

 ريولاب دوب ند و ظنا اعطيلتل اوه 4الطصال | غةوددول | نأ ٠
 ملص يئن نوكدف هب دولا نبأ نصر ارثالا 2 مدن امتلاك لوو
0 
"0 
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 انه دولا ذابم مامالا )ف ل وفا صخالا لعزورلا نامالاو ملَق
 (ايبالان ال رلؤج يمال ردع كتي اماويدول ب دام لب نم عا اهنا نعل
 2١ ةىسفلابريمم الو صل | لاق )- ات ءن لّوو | طزفحال طازتسا اظازتسا

 2١ ةكرزتلاذاوجانع لولعملان اذ دان ف لو )أ هللا نابجوم نم اهنال
 لادا كتل تابجوم نم عابمشل ”ئتلاو بيل نأ اعلا
 | لمحات لاهبال لو هالصل انهزم ول سار دش اذم لوف ه1

 | ناخب امالاوهو ضقت ث وثب ةروزع وذو |ءدرفت مرعل اضفدرلا
 | ليان)ؤازصفلاازهنال ليقملَو ”نايطلو عدلان ن لماظنا لوثا
 ١ لاخلا ها عيال نلعال داس د نكي/ ناو لو ئرلا لالعرسلا
 اوبل لوا يرظلوصلا لام غامر الو نال ملّو نايبلاةناخ غال
 نسال صر | الواو نصا مّئلاب ]يتبل لام اورقتالو ىلاعت
 زعبملا عايل ةروكاملا نعي لأ فروكدملا نال لف هيلركذ ذاجام
 . اهاسالا ناظم دو هلامؤج لوا ن وبرملا دعا روق

 ىسن نويرلان ال لو نب لذكبل لوأ ه | ملاع ءىرمتل ا رمو ال
 لوا هازحا اهعدواف نيد و الحل عدو | نه و ملا لاق اهيا
 لواتف نيب ةىررطلا هو اذ | هدوم طوسبملا نعولملا بانك]ياوأز
 | قريهل اىلا دوما نال وزن | سايقلا ءاتماض ن اكدل اد اج ضد دولا
 || ةابارعلا تاك ةزوكوم ليم لاو قنا طظلل نم ءلاخلا هزه
 ثلا | اًحال ءيبجص اىيزم كى وعد ىا صم ا لاق عندو لس اوأ غ

 مكبوس نولس ب جدولا رش اهرحا عدوي ناب موق
 ضاواك نال ئذحلا ب انتل له اضن دعو و ضيف مع نع رلا
 لاكارابتعاب د ارت ناالا نيمملا ئلالا كدب لب لوا اهل | غي اهزع
 أساعد ل اوحا عمليا رب ال اريام ندا صاظلاو

 1, توب
)0 
 ا
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 لاق ممل ا لاثرسسل كذا وملف لووأ ب ةرارفا دهني ال اود ثحب غاشللا وأ لو لولا ذاثلوا لوالل ل6 قتلو هير ىئئوعرلا وام ٠
 طلو وراءاذ نمراس هالاق لوف لؤا» العانس ءاثولا ماج ناش ١

 راو ناو و اهدربكل ركدتلاوهل والا لويز سائلا هاك ١ لوا :-اراوهو لون ىلا ريع وهو محلا لاق دراعلا باتا
 -ا//اماضوللا د رفنلا نا نخيالو لوقا ال الدنس |ال لوف ىلا بايد

 تحرا زكا قر ورم |اةمجول و لوف روض ال فرش دوك الدسم ١
 .اهأو )سك لوالا نم اهأ لوو لوكتلا نماملاس ناكلوف هاطأوملاب ٠ ,يلعإجيال لا محن الش نسا لوو هارؤعأشاباهانفرعد ةنراملا ١
 حج لوو او وتسملا يم اسعرجرل ل حاكو ملون لاذ نيريخالا ان' |
 دايو لوف روطا و لكرا ىأ لو نير اعلاني اذ قرالف او ظ
 و لهاا ةدام يخت لفت” انلانا نزف كصاشدك |١ ةوزاريمح ن اذ الءان مي لووأ "”قيفححالان !ءلوفىلأ ميرصا مالك ١

 ظ ليوا ترد يملا لو اهلثم ليحيالاع |
 ل انرزوب اكعربللا نع خو لود | زعنذ قاقختسا نعال سنن ريغ ظ
 امو لو نحيف لوا هاةراعلا هدف ال كرل ا اهنللان الف ملوت ٠

 ناكودحادالل رنين ل لو] هاريولل ضيربب ال هانم ا ليل وضو
 لوا رماك راضملا نصف هالو راو ناضالف فون لاطافالوق ارتست تاما ارت ل ظ

 شاب نرانيد تلاع لثلا نا وهو م لكن لووأ ايراد ٠ قتلا يف نوي لاطل : ملذ اذاو ملوو بدا هجر انشملا باب
 ينج مانلا ل طش | زم نخب لاكمي هجري نا شف رمان دان اق.

 :ذاض| نموتتللا "ىف هاون صاطلا ل واذ اننا, ب ومس يملا ٠
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 ايام ناز وجد لون لاكش !الذ ده وطثملا ىقلا ىأ فصلا لآ وصولا ٠

 كررؤلا] سولت ن١ علبرلا مولكنع م ويؤملا لّواررظال وهو هامل

 :+ لوا موامم باهت هل نال علل لاق هوجارتس رئلاو ايلا هش رذلكتو

 هنال ثذولا لم موجرل از وحتالن كمل ااه فتةم زعل ئب ا لاق

 بيملرزعلا ن | باوليلو ىزن ال ارث نم ىزم  ىعنل او دلال د تبان

 لاو لوف )ماتيلذ ءرالا اايئيتحلا ثاعارت نكيالفااثلا
 ىلا ين نال نم اضوصرم ايلا فو ملوت لمان لوو فلا اذ!
 ١ هننل ند ازغتتب ئليلغلا نيرع ناف تحض لوو أ ها ىضتراول ال لون

 ناك لو نعال سسانبالذ ٍلعربشملاو ىنزملا ني ؤزلا لع
 هرد د ثالهاذ حاب رماد ذا نوب لوو اعدوم لاذ ذا

 ةدوماكةدوك ب وجارف علب زل رك ىنجال ري جاهل | ذ|| "كك
 عرس ل موحد يقلل ناحرلا نك ىاصالا زعم َو ٌةرملا اضفنا رود

 بف لاه لانو "ىلا ب اضااعامساو نا ان رانخاو
 لاقصلا لاق ءالو لاول ولان ماظن لوا ايل و ركل ف <
 2ع | جباكءونكو تبهو , وكن اججالب وفن لوف كاحلا ةمالعلا
 ن الوتسلاو لويتلاب | بوعومل وحلو باجيال ا دري رهاول وح

 هيصوااورازئالا أ زثعان رزعوهر اضف (رلاب هش سرؤعتسلا

 به ال نلحرمت لذ ةزغو طّشل او لولب لايالمل ب وهوملا نكو

 0١ هوو انازذ بعيب اد | اعؤلحو | سح هل بوصوم افي ملو صوت
 ظ مرا :ثاطم مدع يلع هزب ال ووزن | ان زرع هيمي ذرب لتي لو

 كايا كاملا لاق لود ممنالف ماسلا وهد صبا لاق 4ورشلل
 ظ نكيلاوكلا ةرباذذ اديبال نال ملشلا بجو الجوع هتب ريكا
 ١ ثحك وون امضبق نصاب ناكلذ ا ن وكياغا امر قرمنلا نم



 ظ ولولا ريالا ناب ولسا ١ 1
 مانلا باجيالا مزاتنم الئ نافرقلاب قيلقن زع لاما« ١

 تلا وام ولاؤرلو نواب هو ظ
 ف ةرعدبو هيلا ةلوتعل ا ةلزنم :صملاب ىئتتلا كا لوملابا

 رعاعلريامدإ أف رسلو ىم ا كاضيالا ىف كاراشاد طوسملا |
 ن اكو لوالا ن انكريم د هاو لول أب "وذل اذا مم | ةماثتس |
 ن ابل والا نشيجاو هلوق::لاك ف هيف لودأ ببلاطملوفملا
 ووافي نلسو انو وقشر طش هابل م باجيلا |

 اهوعزتفويدوهو ءاتززعتملا : و اود ثنحب لكك ا لب
 هورشلارب اسوا انناوم:ئشلاهرعؤ هتوازكه لوقا هارد ٠

 مايرام بلوت ذاطس زامل ذاذ ةكيطو ظ
 دؤعلاهروعوزائم ىلا نم مرت ا عتقان مالعلا ازهاضباو ٠
 نوكللبم اهرمان نلكل ميضقاما لوّملاو باجل دقعبب
 لويلا لزيوتتصلا باول لاقي ناىلوال الهادف ل |اعاه اب
 اال ىلجلا ويل ازاوجرل زبع نوكىلارطلاهنرتح بوبباو
 سل ماتم برع ال اد :ىحرن هتل |ىلارظنل ابو صاوا |
 و 1 دذ لوما |نعترر طاصخال انارب |
 رحال ا ؟ءىرثلا ز رعدرب عنة | ازهلع درب الف مآت رذعم'

 وادا هيابل ادصقم ن ايسنالاناب ذاثل العد هلوقربدتف
 ءاكلا ]صير دوضفملا خي لولا ككذ دصنما نال سوأو
 داو الاحاماد هركذ ام درب حلول العزف ويب الو ىريشنل
 0 اصئلقن اذ ب هول اكمل ادمن لش يملا ن وكب
 قلو انقذ اطيلش باحال | ن وككذ ءانيالذ اضن ا "ب2

 باع
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 قلن ديلا ناخبا و رجلا املا ىر الوكت يللا
 ١" بوق ]وم أورو اما درب الفل اير اث ل وسم ,امحارم كولتل | ١" ركوامدنيح عطبامزلا:ذاضال رمد اوما )علو حاب لاذ لل ١ ىريهللوهزانلا لوهملا كد اذ اهن اطباضلاو اولاق كقولتلا ١١" ويا داب داري هنيع عطب املا يضا اذ !ماعطالا الف لوللا |١ اماملآ لاق ةيداعل اطياوأو لوا ها لوعلا انل مرنم و هلو
 ”| ىلا جارد اريزعلزما رت قي روف اقول ان اوحذ اش
 ١ لون ها زعل اتبال وقل باوجل وم | هأرل اانرش | امل أوت لك
 نس ةركرباظنلاهب ال لودأ المف نوكملوهملا مهب قل اذ
 : انطياؤد ال لدور دراي دريس ايمن ١" ساب نوصول ىلا بزعم مكي داك عركد ارهافلجج

 0 0 ظ .نموس ال نلاكو ثحرصو و | | ليجعب لف ىطان :
 | هلوقلرظان لوالاو ملون الو! ,اوق طا ظان طاثلانءلف لو ه١
 | اعمق لامد ارملا زوين ازوجدئئتقل اجيال عاش بع هازممو لوف م دارا لّواركذ اهدهتلو لو يشل ةجينا
 '| ليف ناذ لو أ نككأ وهو ركط )سان عاقل نال مل | لاق
 ( "وياي نم ام الذرنئملا الغ اشنل أ نوكىف كنان لنح
 '' ١نلحرلضوأ نا اوف له ان لد اب يبجؤلريظيل انلئانه
 | عاود مرد ىلا ولد نب وذاع ىف رطمم لو | مد هلأ
 " ثحرفو لوا ها َنَمْج ”الوهو لو ىلاؤرملا ناب بجا
 || /نااعموادا مني ال نئضلا يطل طاذا مالم اف
 معزا ل ناف هل وف لءانإذ هز وما مزلي الو دنع اع جربنا

 الا
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 دقعؤع مارذال ناذ مله طلب ملام مازلا اهباجيا ءدةاياقتلا
 ارك اش ا لو أ ه1 41 ذي فحتب باولو ,لوق مازتلا هلا
 ىحروتذريل ب لو | قالت الط ىيذ نال هل هأهدوعأ لون
 هاوثرذعلا [عوزل الكا ماكا ناش اذ يضل !نالخدئمل |
 يتلا وكف الي لود | يلعرموهنم عل ونقل لت نا

 ديب أري مالسل أو ةولصلا يلع, وف ومو فل | 4 لع اصوصنم ٠

 قرص | هٌوُثحام اعل | ةرول وعمل | موزلو ئييب انبع .

 ملا لاق تكف لوا ككعؤ رياقبل ئرعا ذو ملوث ورلا باب

 رذاوبجولا سؤ وفارلا لاذ لود أ ذوحبئال لك شل به دواد
 الو يفنما ريغو مقلم ا نيب و زال و فيبذ و كاك هز وجب
 قاردع دما للام ل اق مبرد هريغ وأ لير سل | نم بهي ن] قلب

 وول لاف غابه يشل اوبيع ص قي نم يشنملا "ع رصيال ©
 قى ال( ىا دعو اونو | مب لنيل سيضنملاوشلا ١

 1 روح وس ادلو لوجزحا ناو هعيب زوج اللا ة ىريل انا ويبل الفا

 ركع ضل اذ ئبللا و هدوعو ةريكل اري دح امين ادرج 14
 ىل نبا لحنا :فاكإ هل ابد حو اذ اره اظ قزتل اواشإب ٠ ضحيت | لروح ا لافت |ىسك سن اودصرتت لن ابي
 ى وتنوع او :ضواعمرؤعن ال يلا نال ب نقيب
 د يلا نود مشل عةررؤلا هيل اداقع | :طقشبو
 نع اكل وذ | صيفملا (.انجيال ملوث عضاو اذهل بيؤتلاو
 رصاطظوهدزمتم اد صوو لوا شاعا انتنال ملوولككا
 زيف ارعو امرنا دوجوأ لافي نار يغال اد ثبانرصقب ىك



 أ ول ازال نابل نذل | دساف يد لون
 ١" نيكس رودس اماعوباؤلل ام نوييرساؤل اهيبل اًوحف
 | لوف باكل بحاصرهياقلا لوث |ّىلط اضم هئص وع
 را ا قبالا نم
 ر| طيش اعل واوجاج و نامإ ١> | نكد اوت لياص با غال
 ١ ملكا زوم ورتعم ملك ل ف | فلل ابتعازوجمال ن | بجو ماو
 : نيحاص /ه]ددزنا | ءراةعرتمب ملى ماوهاضا | بال |وغبشب
 نيدلال الج مامال الاقل | اهبعاز ارثح | اغلا :نامغل ١
 |١ مالو ىذجالا نيو مويزل | نيب ىوس نم ا:كاشمزم ىزابا
 | ىوصلاا اك موصل | نعالوه وتس ز وجد | غفرال اد راد
 ,| قرت نم مرمو هيدا !قاكأ[ضاحب ال ١٠ اكد ]و مل ابعف
 | اذهو لود ةكزح باور تيلدلوفف مه ارح ا
 | هنوحاف]بلرلا ير ن اطول لو ألما ب اجزم لالرتسا
 .| قاسزرهاظلاو زكى يلا | نوكين تملا لوواغل عراشلا

0 : 
 | يلا لوا بانك ف وكوب ل اوم ىلا هكا لال ناك
 | لوك لاو مانام لاو اون لوب لش
 | هاوفو ةلثلكت هوزحاوبؤتل لوقو هل لك صو عنا
 كالا. لوفو عماد اضلاب ملوث د ةامما د اصل اب ايصقنلا|
 ١ قوحارهروبل وملؤو يعل او زيصقتلاب لوف لع قوطتفم
 ١١ رهاطريلو لون ءازك/ لوالا ناكن افلون[ |لذالا
 (| ظّو] نطعصملا نال لون زياهتلا جاص هركذام لوا
 ١ لصرت ناذ لؤت الجال اردو صفتل | اعملوم علا

 ًالئامد ظ
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 ٠ ا

 اردغلا د اغا الف ءا صوواو اون لعزطملا نعام امو
 لٌواىواشلاب .نروصاعد هود لءانف اواسم او ءاضانلا زيلع
 لاقلا م لام | لضويرطيب ملوو هةر وصول عيل اب لفنم بلا
 ىلارظان اذه نوبل نطل و لوسي ل لكذو لق ؟باهزل|ابحاصا
 ةاواملا ف ىؤسس نا الخراف وا شام زاخر بجؤل | اذهو لل
 هلا نع موجرلا بإب لعاهداو ةاواسلا نهرلا ىف ىؤس لوو
 رجا وا هرغمراد هلو ترف لووأ ذايبل بايلااذهو هلق

 ثم امورلاونبحاو بهو راو وفريكدتلاب ه.زحو هاف ناوملل اغا
 اكرحارب ةارعاو الجر لكو نانارما 9:طورك ادعو امم لوا

 اهلسواهرحا رو لعام اعراب ليم الا نيب |
 دالحالواننعارباعوجر نوكالالو دّضلاانهؤدبال لوا كا ٠
 . يقف | هاون موجرلا ناومزم ن ريقي ل ءانل او إف هذاوجتن |
 لاو داىرلا نم لوتأ هدد اصبام طش الروملا و او غض |
 اف اوووف اشل العا نع الاتي ن |طلا لونا اثنا هعباوت |

 (ىجرلا زوق هلصا ةارلان ارهاظلا )ب لوا ه1رطصانماداف .
 كو لْوأ نيف ئحا حاولا مادسكو ةولصلا| لع ءلومانلو ملوي
 مضر عرلا ثاذل نان مكث رون بهاولا 'يحا م انث نا
 فاثلا نوي فرك اضرلا وا انتذل اب ككل ح بح اولل د داكأ
 لقا او عم اول نا رابحاب حال الادين !![لوال انمحا
 نال نكي لوا ملت لس هريئلوحالو مو مزالل ا ككلا
 هالو ماوهرم أم اعان رنعرلجلا و لفل ىضيتلا نحرإ بوعولل
 ىلا زه لوا ةرياذل | نعامنم كنب لاه لو ل زك اكول

 ظ



 © نا ةرعاطلا ةداولا نال لوو هراشل | ءاؤن رذ د 'بافل أ موهعملوثلا
 "| اذعزب مونرملا لوا هاه اج نوصل وعزم ىلإ ىروي ناشالا
 معا ناك رملاو نييواشملاب زيبوفلل |ىتح رج عرم ا ؤالحر تلا
 لدا حاشتسالازهو لذ اسوا لكل ؤاعوجر نك ناذ لو
 "|| رغالا | و أزحا| رح مهلسلاو ةولصل لعل و ليل ربدلو نكن
 "أ زنلاايذحن يق ”رلضنلا ةدانرلا نم عون اذه لو ىزحا ياود

 | رتانو تبولا اج هيرفتلا مي هناوملا لوصا دس زذ صلا نا اللوق
 | قوبل انا اهريعؤ ىجرلا نال لو [فقنلا نك دال نوعا
 لل ىواسب نا اوف طع وطس لوا هل ضصوعل عج نا الو رلوت هلك
 '| نفائادرملا مد ئعزاعلا ةلاق لود لكل و لصلا لربكصمل ا لاق

 نف طوس قول لولا ىف طفش كك ملوو طاؤتسالا نعم مدس
 67١ |١ 1 هةبحزم اولا رض نا نئتيب له انال لو نوعا
 !| لمجالن موو نهزعاط وعب|ولا ها نيوبلا ازه تاع لوا ا

 هج اقزكو له ها  <وجرلا نا بجاولأو ملون تكن لوفأ
 /| "نالداملا ويلاه قابلا نأ دارملا ناب مب اوحو ضرعل اب ضرعلا

 :أ حكؤ لوا :ااضوعن ومن |ؤمبامنالو ماو طءانفر مربع
 - كموثو ورحالا ”طحالع ايأ اجو نشب ال نيمهوا ادحا ناث
 تن و نا لمن قابلا اانلوا كه 4 راثل ! لع ة ورقم كن
 ١ ا ارا نال زم غاطع
 ١ نالمات يلوا احب ايا وفن لع لك راو هارظعذا

 سون اني وكل وق ,محوهام ب اجا ئفدارما وراك نم سبل موجرلا
 "| لئانلا :ج.لثع ضوفس لود نعنلا اهيل | ضيب ملام ايكحد فم ل
 "ا قب: نيك زحام اش نعزوجال هاف هرشف ؤزولا اوزدكلو

 "ص
 ان
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 الحنا عب ل وأ ةروبغ مرؤن ظن مو وو يرث ماظ| الب انزع لع
 , صلخماو لو دوب يحب اماعمرزلملا اكل ىشب نيك انضم غناشلا
 اغلب وارهاب ىيبابلاوا لوا تب نا :ءاحلا نالتخالعدلع
 افالخب تبني دال لو مالا نم ءوجرل اذ اوجاع عامعالا اناحص | اعدأ

 اوهرايقلا نال ططعوفلاب تنباهاكت ضاقننال جف لووأ سايؤلا ٠
 لاق لوثأ ها اطخرهد و ا|ضاخغاواطضدملاب|هولا بلا ةىلاق .

 أحلا نوكسن ىيرلا ن زودعجمول ان ال مظعاطخاذهو ىانا انالوه
 ةهصوازلل دلان| . رزعلاو لوواىم الاحمال طخرلشو |
 نير ملف ماو ن | ءرهاظ لها ه١ لصنلا نمدبال دز اذافرلوأ ظ

 .هوواؤاع هيرفث هارصملا نمربالف لون صا ظل ف هالصفلا |
 باوللو ملم ثءالثل !لاعلاوامموعإب (لزكس ياو هايصفل | لوصح

 هي ل

 اهدا وةيد اضل ف ندب ملم مرق قو وه ىلا بابحأ لأ اد
 الكام ونجل نم ذ نضام لوالان ملون هداج بهو نموبصن ٠

 طعام ناب رد خام دارملا لاين الا نملك لولا لذا
 لّسناف لوا هارؤمل |اذلصا هضج نابي ازهو لو مويبل |

 ١نلث ةرسافلا طورنللاب نالطملا مرغملا ةراشال ان لهاظل|
 وحنه لوف لوا صزك ىراد لوف نوكي لوو ةيداصلا مزلبف
لع مساووولا ماظلاو ذحنو لوو هجري نال نار وكل نو

 



 8 أملاؤم اضف ةرحالأ وف باوثلا] وصح نافل نق دصلا ءلسن
 .ةغالا ةرجاغا ب اونلا لوصحل قل ن | دار الا وكب ن اكلوصتتات
 | كان هدا نال ايينلوصحل لمن وماصحرقو لاقي ويبي
 ىلعولوالا مرتو ملول تا اذ اجالا باكر |مباوداعبملا نيا
 كراش ودوضولا اع مرؤمانيبأ مرول 0 |ناعالا نال ناثلا
 وا وعلا اهيف طؤ[ كي ال ثيح سل ان دروملا ىرحت هراحالا نم هلا
 2| تلاقين |ضاظلا لوا دارفا ثاد ملوف ملا نودع مزلث بح

 / تسب كلا فانل ا ى| لوو | نابعال ا هئ ام لع درب مول لو كولا اد
 1 ل اوواو لو وع هنانملا ىلعرذع ةراحالا مل لاق لاعالا نع
 / ناو يت ىب ناف اكل روان مل ىوا ناك هوكوا مسادملا
 نانكلا ندرتف نال ذل اب رص مومن هل ذم ا :دابتس اوه
 1 لان 00 01/1 اتم

 /| هحاباومإب هاما لوم ىلبزلا ركذامن ا
 ل 0

 راقب هانا ديت د لوما ئرب دش ةحابالا ظفلب دثعيب اردو
 م نم اع ةدس الأ ةراحالل يرسل ا يت ىلا يضف ضعبلا| هلاك

 | دسائل | طؤلاب وسازل امل ساوصب ل ”ىعلا نزعل دارب | ن ادق
 !| ةناحالا نالضملا لاق ءتعنلا لا جاحالفولصالا ءوشلابو
 | هزيم ص رب نعال م الئالوا اما ثم لوما هلانملا هيب وللا و

 ١ عبدا هر شلاق لفن ب لو لاب ن اجب ئحلبلعتل اذهل
 ْآ | يادورو يزماكتشلاا كك ال كانغ: لفات اناماورعا
 (/ هذ دك لّوا وا ىرتلاوه ىومللا نال ماو ةداجالل ما
 0 0 لوا هزاوحىإب سابقلاو ملا لاق مرتتل اب ىلوأ ىلا

 ا نيزعلا
١ 0 
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 ايزي ترش زوو صل لاق دؤعاش اد ابّتعاب ةراجالا ىلا جارل ريغلا
 داتعإبكذتلاوداثالاو نال اىلا هجاروه لوف لدا هاوعوزاثالا

 لوا هانا ثدودحسحاعتءاض دعاس قمت و ملا لاقل
 بالم لولا طاسر اوه د اةمنالا ناف ماثملا اذه ءام اتي نادنال

 د اًننالا مح :ئفنملا ماقر |رل ا معاذ اب ط اسر ال | لصح | ذاف ظ

 نون اناجامو ضل لاذ ىقذ دعب عاش عاس دايننالا ئس ىاف .

 نالصإام نام ؤصالا ذاعولا طا لاق لوا هاذ اج هبل ذانم .
 ال اهو تار احال ىف ةرجا ن وكن ]ولصب تاعاببلا غانم ندي

 ن !للتاراجالا ف :رحاورصال تاعايلاةانق نوار الي |
 انطاص ال وونطل ئلتخا | |١ ةعا نوكن او اهان ةمننلا

 بالا ناو, اكمل و صملا ةر ابعزم حا هر ايعلا هزهو ىلنن |
 نوار اجالا نيلوالا )هلا ءجاعرلا طرف لانو الثم
 . قولا طاش مج طؤْش انايوااضورعةرعالا تاك
 امال ساكن أ دهرا الب ه١ عاذانع ة رحال تناك( ذا لكن زق |

 بايلابنميابايئوادل وفرنا ايعناص) ذاالا ذوجبالاناوبح“
 اداب دعب أب نا نكمو لو (راشل اوبرتت نم |حاطنمهإ ىببل
 اذا. لا سيبو ل ماك لو أذ ب طورتموفلا
 ب أ | ساد دجال اكمزلا فد اقعلا صال ذ اد ارلا .

 لاق ةلاذلا دارنا ىا لوو هد ازذا بجو لو ىوس قيرجالا
 الو اولا *. لاك لّوتأ هارّوفلا سننب يحال ةرحالا صا
 - تلا نان جر توب تل اررص لان تن أ اهل كتارئمل اب ةرجالا

 صدا نوال د ائمع ةدجاولاةرحال اوهام اذ ةرحال اليئاذا ٠
 بجرم ناداجأ نم غاثلا لصفل | ؤو ىن | دادزنس الا



 ِ دعب إلا ةواقيا حالو دؤعل | سفن لكك ال ةرحالا ن | لجب نا
 /] اعز رجالا تناطاوس رجالا اتا طرشي ملاذ |:نمفنلاا ايس ا

 / ا كزاجالاؤركذ و ىرغلا ب اكو سايل ركركت | زها دوا
 | ةككت ازيد تاكو او رمل رش هلكت ال انبع تاكا ذا ةرجالا نأ
 ,| ريعلان ااغالاشمل ا مم اعرزح جوملا نيدلا:را رم ن وكت دفع ارض
 ١ تاراجالا نكد اماولاذ مضجو ىرعلا ب انك ذو هماجل ةركذأم
 ر| تتذاذرلو ىزنا ارح هاوق ىرتلاو ماطل فركذوالوا دخلو
 ن| نا اهلا لما معا ناكل ف ب وجوال مزلتس ملا ذاف
 || هلل اول ب وجو نو دب كيكتل | غل د وحول جوز م وعلا هدارع
 انا اككعالو ملَسلا ّمجاداش اذ ]بجتلا طز الب ةرحاتشل ا نيعل | ف
 | ةلالد مدعل ملون ال ءويشل او لوف ياشذ |هيوببل ماو قيال
 | و لل فب هيلعل ريال هنا دارا ننال لوم | الصا لعرعللا
 / | ٍتكمجارو تين ناو لسن ترعب هيلعل ديال هن ادار |ن أو ديفب
 | ككاو ملت و لو حورنو هللا اصوضح نايبلا لع
 || هل و بوو لكلا رجول هعلا ةروصن اف ٍلسم لوا هلاك
 (| لوا ارق نالطا | نك ملال دؤعل اش ىي قئاثل |لاقو
 ءاأ و دد اككرا نموه ارحاو بطوم مذ احلا باكر | لون ناك
 ,| 11 وما ارمفشب و ارملا ن اف اضن ان النطل ]حد انا |صحيو جطاوم
 ١ جوحاتسلا لا ةرجاسسملا يعل ىلشبو ةئالئل |ىلأمل |نع
 ,! ىوارطلاه رن غوام انيلخ ىف اشلاريعرجإلا ةرجالا يلب
 || قتمزلاو لاب وو زل ىفتناكل ذا ةرحالا ن العا ىوسلل
 ١ ناودكموا ءاحوم تناك ظل اوا اسجاتل | اف طن اهيا
 ١ اضا نات اركد نلطا ناو لم نناكا ا اهنيطت

 اي



 نيل السا ذا اهوافيتس | يحس او رؤمل |رننب ىركلا اميملكمو ٠
 ناطر عاجلا طّس | يب طوأوم :ضوغاا الاسملاىلا .

 اذتناناذ اصل ماوباملا افنناو ختشملا دوجول ماوث ىزن نئلاك
 لوا ءادوجولا مزاونزوكلأ ةداذاو ل هع ذلام ةقيتص ولا
 ,زاولؤداد ناو هدينب الو اخ دمع دعوا ماو ةدارا نأ
 .زلاجال طارش او لدبل المت ناف لوف امون اكحوا هد وجولا.

 راجل رؤي ناظو هاواسملا اهتضفو ل اجا مبكو تحض لوف
 يتلا انس يلطم هن ةاواسملا نوهلوحالاديلاذ لككا توق
 ارو :طواعملا بحزم كلو مان ف ديجال لذ نكو اهبل
 نالو اريل جاصااق دهب ءابسرؤملا نال لوو تلا ١

 )1 وورش صرع دقفرجاتسملا لنص اذاذ لويولابالامعيال ار االا
 | هول ادرلا لود حابس ورنا عنشم أ تقيم كابالا
 -ا//ناذ حوض و قاف | تمنع لاف يرد نلاب ع كردعقنعا |

 مدكؤل نوم لولا بدار نا1/(ةرمللزحأوأ رص اكلوملا لف
 حو داش إل هاران | /فأ هنحو دافئ الاوظف هود درلا
 نيبلف هوغ دار أن اوانئيا ءاعاب يكل حف دقمتعرسبذ ملا |

 كلا ام ابر ازا ئف ارب ادا نا ئرارفالا ف قبس اولا نالع
 عار الاكل ا بس ارب هد وجوا] وب ال امجبو اود لمانيلف ٠
 لريال امازه و لوب لك تبل هنانل او ءلوف هرج رعب صاضنلا

 ذكى اميعربعب :امسم راد كد اقك ةدر|زبل | 1 و ليل 2 نم لع ظ
 نااهويست ىبل ماسالا ِْس كهو زين | باكل ةوكد هامل
 كارل لع ل ارجاتسلا لاق كرو واول هراحلا لت ناض هرينت )ب لوجين زوال ناو *:ك ىلإ اهنحربب لبارجو



 20 <ىرلا قديلعد ونملان و ةأورلا هزهزعاوائلعاو| م

 | الصاد ءزلا ةرع يملا نا بابلازاصملا نيوتكو زن |ىرعلا
 . يدلا اة ناو د نوكلل :مفنملا نأ لع]بل د :لالجل شارل رك هنا
 (| مامالا لاق فلانا رمزلاف زمتنملا مزلتسالوهاو ةئزل | هلكت
 7 ةعفللاّوعو ومِن ل دقملا ن الئيدلاداجّتسالاذ احا او ىلبزلا
 ١ ددطمل اد افشارتعو اضيا اهرب حالف هتمد غاتي دّيفلم اره لف

 | نيدب ا د نوكالف ضوسم عويض )باث و رحنامز ىو امين
 "| ل ةر اجاب وحاتم ْضْضاذ اذ مأوب رككا مريع غسان االصا
 'ء هت كرل |نللا 3 ةرملا ف ةمشنم أد افيتسأ نع هني ل ةرعاتس ام

 ظ دئعل اهلا يطأ نام« لاي نا بوصالا لمل لوا ارتعلا مي

 اهلضد اردن ف اعيكري هنا اعد ارهدرع غب درجاتس!!ذ انت
 ريغ ةاميلس |ذ|امذالخ ةرجالا مس د ايكس اود ارشن
 (| نمزكتلا طوب ذاهوبلا طيملا ةودؤمل | ]وه ىزل اد ارنب
 فص | ىرا |كراكمأ 2دؤمل | اهيلعد رو كا دما ةءافتسالا
 ١ امو زاد رجاتسانم ن | قعرجالا بجيال هرملا هن اخدتمل | لا

 | نأف مويلازعم قحا كوب لو ىلزنم ةرجاتسملا اسيبك بولا لجال
 | كلل ةافبتسالا نع :؟ءارجال | لع صصمللا ؤفوكولل اهرجاتنسا
 ١" نام الملا هراخج وكلا اهرجاتس!ناودتملا هيلا ضيضاىزلا
 ١ هتان أ عّسسأ نم :52 مدعلملا غاوسجا ذ رجال | بجكأل مولع
 ناحنأ ل ةىلا بارا اب بهذ اد اف دّممل | لا نيضا ىرا نام
 ىرلا ناحملا خءافيتسالا نم كيل رجالا ببكي لو مولا يف
 دبلرعملا هراخ ن املا ه'داذاو ةرلاةرّومل| لا فضا

 افونسي لو هلونال ارجالا بجعل برب موتا رلابم ول رم
 هدو ١
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 دعب اهيل به ذو مول اره: ل ةب درجات نا لص ' ' ود ىلوالا ينرطلاب بجو اهاةؤس|اذاو لوثأ رجال | بجو
 ن | مالك اسيل اطما ظلان اذ ثجهيفو لوا مويل اه

 رجاتسملا ايكص اووجوملا اهفض:نوكاىلادارهبريعف ةباد ٠ رجاتسا نك/لوذ د١ ايهما بهرذ مويل ا هعمدمب اهيلسو لوقيإ ٠
 كو اؤرلاو لالا ءلالد ىبب لوف رتل الامل هلال د لع ٠ أد اننعا مله اضيارجالا بحال ءزوكا ىلا صب لد اهيكساو دّدملا ناكوه قرا اداضريعءاهلسوا ف لوبا ها دادخب

 ظ كلام سفل او هاركلا ن | لبد لو رمل ةلالد د لال هل الد ا
 ثحرشو لونا اهرلعاد اّرعا مت ذركذ دعرتض اف لشن الا نع |

 ,ميتتل سل مل ناو ملف صمام لك 2 ةروكرم بصل ةروص نأ
 ميك عب .ىلس وس ذاناذ ثوم لوما نمل وعم ىعسال
 .هىفب لعوأ فلست مىلس ما ذادالوأ ريل اند اكريشملا ١

 ىلسا ال نلاخوه و نيكركه ام كم لاو وم و|مل (راشلا ٠ ثم ويلا ازوف طشلار احب ابلبم ئسا ماسه الس اهلل
 بحال راكخبب لاف غانا علان بابل ا ازهلوأ ؤحسشن ١
 3 ملت ن وجو هزويب ناذ هيلا اك ةرحال نمي يلق ١

 ل'اتطم ولا نم وام بيلا ةارجسجوحرا لب نشل ملت لع
 الأ ام لوا انشط ايلا نم متيال نالزعلا /كركال ومو"
 لوا مررت اصريول هرشنب الن | ىلإ تقل ىارك 1 لاما نا امل مالا ف ئسب لّوفأ اي وحو ماوث بون طاخئرل اكل ٠ امارللرب بزل | بحاصإ سئل ةروصلا ٍطعرشملا نوي نا نم ٠
 حاملا ناذ مود رزهتم]برصتم دعاس زكزحا نيش اأو



 ') قانون عت رت سس
  ملّوأ هاله نكوولو لا ازعذاهلا ؤ لاق هاومانا سارت
 ارهاعو لات ثبحاضيا ملا هركذ امينا 8ن اهينفل اهو ياورد
 ' نيل طع طاخا ءافاصتن لنمو طخ هرحاتس اذ طابخلا

 ظ هللا دمي (ذادي همس نب الرع ذهن الرجا
 . انما ذؤا ىوآورل وقرن !هريعإ ولن ال صر اص الرجالا
 . يبل ودل © ثكبم إن ”مواوم صحح صل اننعاذ أ نوكك
 هجو و لوبا هأ مولع ةرحاذ ةرحاع ب ؤن "از عزح]ك
 رجاسلا تبوغة طاخاذ | امزييو كلذ ئيازهاعْوزلا
 وعملا لذ ] عزم ةرف اذ |ملتلاررضسن هتبب ة طانحا ذ نا
 ١١! نان تكييف دهوغءاماغا ذا امؤالكرحال | بجوتسن

 | لضوء افرعاظ ب اوحوريلتل اب الخارتل برجال ا بابعتسا
 2ءاذاضرحاتسارمو ملالاو : بجوتسل ال ملك لاش

 . عرس |طرسم 2 لو عروب وفد نم اوهؤف هنيب غ هازل
 امولعم هن غامض د لزج انك حاس لجل ا ماكو
 - نالشطزت ناداماثرجال اهلف رس مْ وزيخ مواعسرجاب
 تجب وز اكن وز عامب اسكرجال نع وإذ غرفب
 1 أون ةدئرس اتلعز امضالو شرجال ا ئممإ نيل داس

 قا“ لري هري مل وهام نجل الذ وش ريجا هن ال هبا
 ؤ اا لماتو 0 ملا 7 م

 صم بخ ذأ ام طرب ناش ملم نم دارملا لوهنن از وك
 ارحا ملونزحال آمل ازبخم اماثالثم ذضك ولا

 ١" لوا عزم ةرفب ئح رجالا نع الك كلاوبجال نا
 لامك ظ

 ا
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 ادا ل/ملخم ةارفلا لم ةرجال اص وشما لاكا
 ىلعرج ا نص من محامو راو ةرحاعالع احرص كلت لعب
 'يغلاموب از اطحرجاتسا أذ | لم | ارش اريجأ مان لهل
 ظ هو دل | م درجال | بحوسل رحوريحأ هاذ هيب هل
 قزح حزحا ناف ملا لامرعلا نم ؛ارغلا اعفتوتب
 دارعالا ذرعا ةوب سل ررصلاذو اهن مرعالوال إن درجال اهلغ ٠ . ميحا امروب قرحا راف ةباورل اف لوئارجالأ انوا مفيعوب
 ررئل اوةءارالا حاصل اًوو .ارحال ارميوارخال البت ٠
 اًازئوا ةاصلا درس زامل قلاخ هنالئالوأ امأ ثكربف ٠
 :.ازعل ا مرعن رق اعأ نايبلا :ياغ 4 لاذ ئحاصاع جازحالا

 لوخشم ىلا نا ئهب خاننل اميل د باوجلا | ةراش| مذ نا ب هةشنب نأ ىربال | صملا لاق م ولكى رن مله فلتام ..مل ثمل ريجالا نماعركذ ىال ا ةميرقملا ةرعاقلل فلاخي ٠ لنا اناهاواميج اناحالو نال داش مارشال الق . ,قرتحا | ذ| دال روتسا |نم رحال ادعب ٌياّرحال | ةروص
 درعا وسع ترياق ريض سال تالا
 . مجاتسا نمو اصف لعأ ساو ئبلل ادض يرشتل | سوم هلا

 ةلازنلا ل لوبا ئلمولمم از طا ذ | ءدارم مرصملا لاف كم ٠
 دؤلاورررلا ؛ و ةرش أن ةراجلإ اذئيلمواس ا ووك ملنأك
 لاالاف لم انفو الذ يراسل يعز(
 باب لعا هاو م انمل | نم نآلاسررل | بوتتسس اك
 7 اهيباؤ الذ توكب امو ةراحال ا
 ة/ارحال| مز رجتام !بصقت باي دارملا لعل لوثا ةراجالا تك
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 ١ مانا اتلذزاحال ارهل اصقنا | ن الو انل | جم ومين
 رعى داطازضلا ف لوثاتين ارطلورورل اداكتس زوج
 1 ةلحااذاذ يللا فا كواتف :ئاهربلا طرحنا ناد اجا نع

 ١ لات اميرجا الذ اميج ام انكسو اهجور نم اهر اد ةارم ا
 | نت ازيلا انتو اكو | نكع زارا زيطنل اهر اجتسا "لزم
 | هللا نبا انكسدرجالابوجولو ةراجالا يعل طيمسلا
 | زيظنلا امراجتس |ارعرمايقلاو ةدو درع لعل او ون ككأد
 نيل ناذزن ايد اهيلع يتسم بالو زامل ا رس الزيخلاو
 ١" قوصويغاوكزام ف موال | فاكس ام اكح هيلع رة فتسم
 ْ ملتي موزلا صاع نكس نان داود كالو كن ايد ال اهيلع

 | هلوث هبا ةؤصف اكيكسلا غ كروز ع انا ال هنا انلق
 "| نكمل نوم نينباكع !نينارلل هر ورل | نم اح لوب أينكسا
 ٠ ب وجرلوو توافتب ال هز اماظل | لما توانتت الذ الو هلو

 | ىاحنا ثوافتترث فرامم نسل نا انلسلان نا شعاع
 || مالملاذأ ءانملاب لاوسلا ازوك س اسال لو | دا ذاب نمربالن
 ١ داخل او وكي ام نايب الاون لمي ام ناب بوحو مدعو

 انيعؤب نكذ ايتالاطعد رين لا انلاب رطل اوه وطانما
 | كاقلا 1 هدوحول هل الرا ذ وكيال طانما دانا ان اوهو مدلك
 || كل ذ رجول ]ه!ءانن فلاب كرري نا هذ ومرب ال لانا
 || صقت ةمننم اال ةكارزلل ضارال اراوجتساز و صل ! لائانه
 أ انهن د وصقم فما نوكنال لكذ لاق اغا لوم هين: دوب
 طاؤشال | ارهر لعل غ هياربل | 1لاف د ةراحأل اررفب انيتسا
 أب جاح الس انل | جاطايفلا فالك ءش رق عاشا

 5 كك ظ
5 
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 ين سسوس
 ةةرزموعةمنم هزه نال اهل الظتسإاواييلع بالا
 مذ زيمنتل ةرسلارجاتسا مع ةرجخ هرم ىرتش اولذويئل انما
 ةد أع وتنملا نم ويلا اع ريل صر صم الون الزجل هش
 نو لوا ره مريب ناهلف ذاثلا نكن اهات
 5 فعن و اطال هليل نم . همايسلا عال وفن كراشلاةركرب لو اهلاح عامك وب راش
 ا ا زاك لوما
 را اطل «زفأ خرا دب افلا سامالافام ٠

 0 هركداهال لذ همن اوج اف ٠
 ملاح اص لاق رخوم أ متون الد لانا داومإل لو ايلا ]

 00 0 الج هوم در أذ
 لازال لصالون اقبل اصناكنادإا ٠

 1 ا ا لذ ةلضإم بانا
 ناططكلرب وروي دالاةالوراقنا1/ لالا ٠
 ل 0
 0 وما ةداعل ا نع جوزطالصا الصأ أهي
 ش 0 ل دانون اشاد امان
 ' ذا ياا اال | نأ باولل و ملوث .وزحلا مرع

 عشا ذكرا 2
 لوما اهيدضتملا ئقحح كا || ذا مدل طر دسم أو
 ريوس اولا ن1 اا



 00 ديس سب
 | ليلغلا ادهذلماتو لوف | ى/املا بيانو نوم عر وماداك

 | نيصاؤلا اع برمز ا درلذا حافل حازب عتود وإ و
 لافناد ادميب ال لوث| ير اعدرل ارحوب من اواربي ذاف
 لعن افلا ر روت يسب اهنا نوما يضرعف سعافلا نا
 امهات اب مصر ويظل بانو كلا ىلا درل اكل أ درلا نأكك
 نو ارجاتسإ فام لعن ىزل ارامل نوكيرت ها هددصل نك
 |١ يلع)ناقلا لوما عاملا داش ل ولو قو يف باول بصاغ
 و | توزكرم نيل !نيبداغالا نب اوجلو لمت نابائا

 || ككاناريكاتسمأري ناك لياقلاذارن انوا لنا
 | لو ةربدلادرلاب نخايتذ اعل |نعرجاسلاًريين | ني
 | يايليلرل ضومل اوه باوجا 2 سانملاف مرامل ا مك
 |١ ىدملا لاف ]مال , ارثلا نع ريغ لف كمبولطم نم مزلب
 | فيرس ازاعجاتساذ لو اا .سب ارام ىّزكا هو

 ظ 1 نر ئساضو رم نب يدي 1 مب درا
 !| لوالا نيئخا داثل | نس ن اكتناو ءامجاللمن اباورلا
 تراجاؤب ينرشملاو هباسا!لصنلا ذكرك ن انههلذ لضوا
 ذب لون بالا غال تل ابيع غْخيالو ذ اهربل | طرح ا
 وس اا رهزؤب ميرسي ] ناب دسم اره ناب لوتل ا ؤ”ةرم اال
 1 ءوبِخْءريغلا لاقيْن | دعببالو لو
 قذلا «رسارنعوم هريذ أرلاذدقب املا لارج
 ل اويل يضاصز ال اا وحار
 بكا ؛قفاوماروصعل ل وقبل لعامدعب ثم ا رجا بحر ويل

 معا 58
 ا م

 ا يعل

 ظ
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 بأ ابحاص نإ "قف اولا ةعحر وضم وسما بح ةرم ارجا
 مالا | طمجائاو ملوثهرس اول | ةراجال | باب ملعأ هئاودا
 ايزومصوب ناكئن او لود أوبل ا:لا هيلا هلوفىلا ةراجالا يلوم
 ةمواعم ةرحا اعد | لورارا ارح اس | اذا| اكمولعبريع ضمن
 هالن ا اعارادرجاتسا|ذ ا اولاقواموب وا اصرعل نا طرا
 >| اهزكس ن | لم بجوو ةراحال ترض رجالا ازيك

 ياذا. بول ارش لا نك امان خلا 1
 لالا ىيملل مالا المج ارتعال | ةدام مندي له تمس

 ايكسالن اذع مرد _باي ةساج نماراد كافكا ذا غاصربلا ٠
 رجاولاوزؤول | هيطتتيل الام ةراحل | طر بال ةدساف ةر جال اذ
 . 2رلاووطول | نيب ىلع الوجاتسملا اهيدنكسي ملاذ | ذاق ةعفنم ف"

 ةمننم .ةرجالل ن كك رجال ا اعوكذ 4الطصا ومب نكماذأ
 ٠ ىلا مد و راو هرش ةءؤاقكالا لاق |صول | دكذ نبا
 ةزملا ريش ر ارا |اهركرحا لاقوة |ضضللاب يسنيل الزغدياع
 رجا ماهيكس ناو ءراجالا هره ترض اهنيكش ال نا اع
 جرب انعيا ارو نكيتتيل الو يملا اعدازب ةلاماهل امثل
 رو ىهن | 'ناضؤتاق مامالا لاف | نك فيتا ف سما :ااهجول
 ثيحمفانملا لب اننعريسك أ لا محك مل نإ وامل |ن | هبحو لملو
 دكشملا طش كبح مه انملا كلي اذنع الو نكسب |١ ن | رجاتسملا طش
 دان ين نا] ثيحمف الا ميتا ةاباقم الو نك النا
 نضل دو عبس اكن[ ا وهو لَك اوه متل ان ال ذقملا
 ىسطا هنملا ع اذاحسمب اوشن ال نم هنملا دوحول داسفل |
 امئباقم ءىيل طانم وبس ا يف نكس !ذافرمدّوو دابعل أنف



 ١ الاديتر إل اذا اكدل امض لخك هاجت ظ
 | دن ماذنن الا نورب يباب ضر حاتسملا ن ال سما عمق الو

 | اظتناللوفأ ةلباعالاب لون ىداعملا سامرب دتيلخىلوا لقتنالا
 ظ انيره نوكن | عذب لوقا هل هتدساغل نال مملا لاق ةم جرا

 قود دسانلاراتعا مرع مزلب الد لاهل ن | لم ب وطم مرّزم

 | نعببل او لون ةرماظ خنلا ءزهودإ عئرس افلا نإ الاؤضلا
 َ 0 والولد وست
 . صقلاركو لو جرم الب 22 رابعا دارماو ”عاصو لوا
 | نارهوملاانهزكاادؤلان اف كري لوا ارو

 | قطا ديحاز اجماليلا غنا ريري محلا ناكول لوا اخر جاوا
 ] 0 ةداراونسرلا و الط اكإ غلا قاطمربراو سفنلا

 ١ رجاول ناوهو م اضعاللا بسل | ةرحاز از وحالو لون ْ

 ١ نالعل ب ءاالخجاو ناوهد لوثاثانال | لعامزنل الح

 | اشلون جوالت :قلا| باير لماماعاركأ] |زوع بسلا
 '| بملا )| ةرجالا :ناضا ماظل اين ْن | زوحيورب |رطى | لمن

 | رجاوإ ن اوهو مم ا لِويف بازل از بعل |نوكو | نتي
 ! أها لرجال زارا دل لاق مارختسألا لي نم ْ

 بسلا, وعلا غو روف ئاضكان |قعلرسيئل اس عمو ألا

 باو نبا هللا سعزعو مور لا با اعز ول ىزل | اركأ
 لوثةداع لالدب اضاضن الفلا بسعو هاركآى ا بسر اك

 دوإب ن | اهدحا لدا اباقع برا "قيام برصد ناب
 اهوحاربرتن و لو أمال ارت نمرماظل اوهر مألوف ضر ص

 . دوضنبب الامو لوث !هرخو روت اغئيب لو لست اعرب |

.-0900855- 



 هب اقنن الأ مرعل ماوثعب ءانشن الا مرعل لوث !هرحو عب ملوق ىلش |
 اشنالسال هريرفلو لوا درب الفقع يضف ىذل جوا اع

 ملازم نمد !كانملا مل ال ازهو واو هوك [نه لعملوت هامل
 كلل رطساوبرؤملا اككومَس انا اهتل اهاو صل ال اقدنسلا
 ملل اع ةءرؤلاوهىاهتلا ناالوتب م اهءاف حف لوقأ» |١

 عقر لاو دزعل ا محميلسل | نإ كت ميلتلا قمت نالوتبراب .
 رخاتياهبىثلا تو نوكيال نال ملون اهبل لاقل لك لك اوم ظ

 1و ا ومب هلع
 دفعت يرماتلا هني عوش ال وإن اب تبجاو ولوق نهد درصل
 ايل ختلاذ مال اجو رؤس هلو هاو
 رثع اللا نال صال ماشلاب مع ب ان | نكي د اقبح
 صاطولع موو تكرم لوا اوس ممونحالاو ريشا ور وضنم
 , ديه مج الار ون وشل والكررإ رم وراونل حلوا

 وسع أل باوجز اه ظلا لونا هانيلج نمو امملزف نعيم ٠
 بسلا ةروص# ةراحال از وج اهتاعرم اع تانامالا م لوتس ظ

 لي ىشاورل ارا درجا امرعب نروجاول ارحا نوعنأب ىراطلا

 ةاطن ناب ادلا اره ؤامرلبل ورزقت عار وكرم ني منادالم

 انبللن وكب ىرا ارهمز الل ريغل ارقعلانالدس اذوهو ملون ةريك
 ءاريبال ا لعب ةرعالا اين | بيجئاداع )مل لو اربالا معمم
 . نوكيل ناكة متنملا ماقم ةرحانسملا نيول لعد وفمل | |دجو

 هل قود ونملارب اس لك اّي!بر وعل اكذ ن وايامزال دقعل
 اراشلاهدرو| امدربالف هن اضي | ركام ىلإ ون جوف

 صل اناو هلق لكولا لزكب اب طل! زلاكول اف منن اكوإوف



 ارحأ ناني نيلع, مم ةراحال ارتعم ا مضونو لودارثمل اع

 نارا هللا ةرعانلاىعفشتال وس نبل طمجا ذا لونا يطلا ٠

 : || 2نلادوضرم نو يحرم زفازهس اع] رد لب لوا لكذ نم

 ل١ (لالرل ا مايقروب محلا مالت زممال لوما اهيندوملا| اقبال لوب
 | ال لتلا اوحازءا ن ابرطلا لان نأ ب اوصل !و هاو تدزالخاع

 ١ كذاك اغا وحر ةراحال اضن يتلا ]مرؤمل ادعب
 ١, نإبلالطل ارب نعب لوداٌقالطلا رون ئمي هلو رنمل ا اني لاح
 ١١ للقنوهو نلوم ةرعلا انما بت وجرل اٌقالطلارعز وجال ذا
 , | ةرعاذلاؤتفلو رو محا ورمل اوووهو نطسرمب كتر و ارتم /| لمج للوقود بورملا عل ]ميخرأ و ءىال اوهنل نسب لوهأ فرع

 >/و لق هنملا رو نم صل نك و قَسح هذ انم اوهدأرم | لاو
 ظ رانا لوي هل تن
 . ةروكرع)ل د مال لقادأ ىسز ونال العلل د هاون هانلا
 .| منا اعرق ثانلا نود نايعال  طعدرب هاو هشانلا نع
 ' نيس ناعالا ناكلرفأ ةراجالا رقع ةارخسازوجا
 .| ةناورل اماظنوبل نال لوم هلانملاو هاما بخس ىرا ||.
 «ث اعل ردامرجح مالكؤ نسبلو مله دإتثت الووارظأن لوا

 ظ 00
 | لاء[ ئيدرطلا رحاب ةراجالازاوحؤت ئعنانركة امتي اذاو
 . يرطلا نم هراضاور امال ةراشال اوه صا دارا ]هلو
 7  ىوصلا باطلا لاو صملا لاذ لما نيل ىسسملا نم معن [كلدلا
 تعوزنم مارطلا نون اروح ف مارد ماعطل امن ناذ
 . ىانيصل اره يسشلاب دارملاوأ ماطلل ى| شف انا بش اع

! 



 ماقإمالاومل ارابعاب شنب عر دولا هّيبروت و ثا ماعطل | نيغ
 اأو هءاججلا ةرابحزميرهالازح لوما ناكم مامطلا هنري يي مل ا لاق ٠

 نوكين ليج نكو ولو دل” اثريغال مارد مامطل الرب مس | مز
 قاضملا وكي ناب لوثأ ها اهم اهط دل قع ةرزوملا عاررلا عم هانم

 ناقل اركذا نهد مامطل الب سى وماما مدلك اررقم
 ككل يرق نوير اهصيامانهزع)مانخ :يوس الرب الورتتلا .
 نراوم باو غالوال ا طعلو لوف وا صاضوتجا ماب بيجا موق
 ضرع مشرك جاتس | لول ناب ةرملا 2 اّسملا مدنا لاب ٠
 اسوا لعام نوكزملا مرق او صان وكأزه ىدلو ٠
 ىاطوجالا لزملافر الرظن دو مو قارمار اكس اءَم ظ

 دنعلا ن اف ولوث ملال د طوسبملا ظل :لالد نم بين اداوعرعل لوقا
 لد ارمو هله اان نيم صاخا مجال او: | ايف انم اعد رو ظ

 نرملاو نضاشل ارصتا | غو لما صاخا مج ال | وظن اوناغ ٠
 نااصاخن اكأ ذ !ىازلا سلو ةاعوبلا طبحلاثاراحا ع
 اعوتدو را ازيمل هريع نم فنرجا ناوافوجاب هريغ يخرب
 الاورهرحاو اكاعنكرجالا مافرب لوال ا ىلع لفروبش ركذ
 ىجرب ن ارحاولل سبل هز ازبل ا مون !ئاب م1! قدي

 لذ اعؤمم ورل )ل هريغنم فن رجا نأ واذرج اب هريغ
 كرش ال امزمرحاو اك اعالكرجالا ملفرب لوال | لج لور وبر

 يع عر ن ادحاولل وبل هزاز و ىذن ا غاب ن | شب .
 .. نا ىلبالصاخل اولاذ اريل خاب د الكجالا بحر ناذ
 اثلا ةرحالا مل اييفزحا مرح | ولو اهني رم غزح | نم شنو جاو
 همرب هصانم تن اكن اد ؛ فرصتي الورجالا لطب واضبا



 / وحامد عام تفرعا نه فرع اذ اوريئعل | يب ءاوهشم
 | لاصالاوؤ حلا ايقاع بار ابا ياعنر تاتا
 | كاسم حول ب اولا برت غ لو جو اكن م انعم ونال الش مأوت
 ١/ انبات ىسل نار 0 م

 |١ قرعل اب لرب الر اشم ىلوق م لارنن ال صنل ا ةلالرب لي سابقا
 ١, هركداعؤلاخامىرازملا باكاباواةصم ا نم جس لوما
 | كلن زفو ناحل انيق نماعربالا ىلطا ثيح مرالا
 ١: نارطرلو ىلا كربال اق ن اف لوو هجارت انصتس الامورملاب
 . كلالرلابن اطل ازيفول ورجل نأ زعوب فاملا لف الكذب يزرع
 , |. ,بصاولا كلم قحزحأ ىت نكلاروب زيفقل او هيلو ل انلح
 ١١ راتس ا !ذاام ئالخازهو مملا لاق لورحمل ف لها قزكالد

 م الا الرحال | بجئال يح زحال اطصنلاب مامط ئض ارميا ٠
 كما نال انا جوليزل ا فالعلا لا لووأ لاملل ةرجالا لك

 را يعروولابو ارم -ىجلاب كمال ةرجال او ةرسأت ةرعالان

 | لال ام لاف زاثل او خلا ططسربع نمو يل سري
 | قيرطنإل يما ذ | ك«ال دال نككا اي رجالا نفس ال اور
 | لونأوزنا كم زن ىابو كي نيكل اع ْيخَسب ملا اف ةرحالا
 0 زكر هامو رمرعولا ى دول د وحو ن ال للا ىتن © دارعلمل
 ١ و يترتلا اس اع هريو مالك لال ءرجال الكم ىرلوف لاعب
 ظ وبجالا ىلا لعاذا ازمليملا نون |ماظلاو ريدقلاو
 | ول ماللارب رن وكم ماهل الا يضيفلا ىلو ردنا و معطل )<
 ظ لاطل رحال رجال | ككل ٌشورذملا ةروصلا وج ال | بجو
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 بوصو مدا سوف منن اكؤتشم نوي مذا طب ةاثلاو هلا
 الطإب نوكرم هزامدافتن ا الود صو ؤؤؤ ىو ولمزالاكدرجالا

 امون لريشم ماعط]جالجر رجاتسا صو صل لاق ءانيلف اذهان
 حيو لونأهامسننل لءاحوهو اللبيع زج نم امن الرجال بال
 فق ونال غلا تايث ا هرمحلا نيس الفالص | هريؤل !ءاحزحإك غزناف

 ]1# عراثلا نموت )ءاكعا بنل ؤةئلابملا لعن |ليلع
 رامز واجيالو هلا لاذ )مانو ىجارف ثعل|ازه باوجتريدلا
 لعتلاد انس از وج نيل وم طعازيؤم بن ؟ياهتلا غلاف لوا ازيؤت ٠

 ىأين | ثيعضو هور ابطل نو رب لومتم ا دوحو همر ورحنا و داهطاى لا .
 ,هجارف يزحانم ا طوبو ئيذوكا بعذم كلذ ن | ئرلا رش غو
 الل ٠ جزئالردلعادوتس دوبجو لهلارككو ملالاق
07 0 

 لكن موبلا طحن | لاذ اذ ا اهني ه انيليم نيب قول اب باوطو
 الا :ليم غاولا تام ئيب د اوربي اضيا قرفلا نمربالو لوا د
 نوك ءايزم مريلار انعالاتلغلاو ةرملا نيبرجاشملا هاذ اننا
 لوا ناثلا نيب وامهعب ىيزكو ماوه !ءانيل ذاكر شم داص اطوحالا
 ناراجازحأءوتاراجالانءى داس | اءناهربل طحنا
 . امفموإك/ ئطين اذعع رس كلسرلارجاتسا اذ الصالا
 نمانكاشم نذ نالضركذ وعي "ليم اوكة وس افويؤز دلال
 ثرل|متنا] ذ | ينجم لون | ا هرعوجر تبن ”ليسملا هزوب لاق

 :ليملازع رقم لادم مم ه)ياسملا نيب ىاليملا هذه نبا ظ

 اىرثاذ| اريل وثاعز اكس | مزون اضركذ اموال وفاعسسأيت
 ريال مايربجتناووئن ا لعام ادلب اسم الكت نيبو ةلّيسلا هزه

 يحع



 كاملا رحال درب و ودزسلاتاينقت ناني اذاثلاذإ

 ووو نكسلاب يكساايلدابم ىارزؤم ئاضملا ن !ماظلا لونا

 .) ١" ئعمرشل |خشاشل | يملا نيبو ةليملا هزه نيب قرفلا نب
 | لواإبهللا هدارعز | اعل دولوت هرهؤالخءاجالام لت نوي

 الو لاب ن ارهاظل اذ ىرمل الص اعزحا ليل داره لوئامجالا
 سختناو لوا ةدملا رج راوث كا رؤعل نتي ال هن أذ هلو أوأ |

 كرد ملف هبال لعارز قاتيال ثيحرماّىلا هنن ف لن م ىف
 . الجي ب اكككرثعلا ت اضم نم مركم هب نيلو لوا لوألا
 ' كةرجاب عا يدب ةداحالا ثار اجازومل واق ماظعل اراشالا
 ممر اسس ان زرب د وجوملا اعوح الل ن اكئجب ] ف ارجوملا اعئيد
 كسل اب يكسلا نا كعاعا هل و ةمذ ف ىرل ا نيدل ا كذب اداد

 هند لعوومملازحاّب روع اعام زدأ امل از اب لوالا نع ببجأو
 دوز أ اناقمؤحايت لون |اسشالا 1 ١ينف ايش ثدحيو
  ىزلا ناذلثلانعو ملء انل | نك أب وحزم ىلعب كرلع
 نيملا هيأ اذان اوى م لوقأ ئفنلا ماقعد ماقيل ابل صحا
 نيب مناجا] ذا سلا ةمرحلا نس اجي ومب ل ةعفممل | مام
 ئاحلالا فرنسا دروب سول ككل ه وجود ةىفنم او نيملا
 قاثلابهزم لانك ال لسوأ تلئائاو)م ان يش ومخس
 ١ اهارذنل مسام نود دك عدوشمما مح ةروررل وف لهاظ
 || قازوكو لو ةروزعلوف لا هجاراشا قفل لزو ةرينعل ا لوقا
 ظدوعواسلل | مزل ن اكاد اذ لق تكي لما هااهرطلكب
 ١ هيو ولا ازهر تكياداف ثحاملا اعامازلا همجتاال ازعوا

 هازلششما

 ل
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 زبه و :ىارزلاب ؤكملادلد ابمذ وزمن اب اهتم د اسفلل ممارغشما
 دوجوم | نعي ناز اول ةضاسو نرش اجيال اة )انف ولالا
 دك اوان | تركذام ميت اغار ريت ةلاعين ارظال الهوا
 وبتمب نأب مرص ن وين ازا وج كلذ بل اوم دعف خاثل سلا
 ىمب مارب ةطاح:سفلا نوكر ظلال ذريظالا انف ناو اد وجد
 ماىطلا|مجملا هيما ماغأو جاحال ىرزعو لوم كمشملا مامطلا .

 ماضيضو ن |دون ثلا زل اءحوبب صاطوج اسسلن ناكو نان الوشم
 راف روصم الورارلا نم هاشنلاصنلارهوج اسم او تحامن

 - ماو امانلفإ دكر شال ماىطلا ريبتتت اعبي نادعبب لرب
 رماظن اف لمان باول زعو لويانيعم ]جحا )جناب بيجا
 مالا |ذاف مااد الا نع م اضربغ هباشلا صناانا .
 اضاانهمزاللا نان كاشماةر أجحاكأن واو عمال حوش ان اك ظ

 0مل ارجا جين ائئنسف رولا مضيفا ىرل مجول | عيل تار ذهن
 اول صاظ ازه لوا رزونم يلعد وفعلا ماش لانه نابدلوق |

 رس و2/0 خم ' رج نسر عام نالو محلا ] اه ازهنيب قرفو
 هبال احولطب رطل ن ال بح نم امو ازيزم نم اهوبرطال ا لوقا لق .

 ى وفل مزلالاو لوا هربعاءارجا رك مل شلل لع زو لَو
 لو فنا الم اعوا مج هظرذن عو لو دحاو صن غ نصومملاو

 ١ رن | لعاذ ايجال او هدوصؤم ]صح نيكل ما جاسم ا دوصقم .

 هسن بضل)و ماؤب ]ب رجاتسملا بصا] ال رجالا طيبا
 طار لوا يبل ةاكويباشلا ةعاقب نعمك ا ككاو اوف ٠
 لقول ىلا غد ممل لاق يالا روت نيس
 الرجا بجتازب اجيلشنن ال ىار عل اذوجالك ا كاكا لاق

 م ل لأ



 // رجالا ناب اب لعاساو -!لا وؤنحركذ لاقيال لهل ناوحروتا |

 الانا ملا ظلت عدل ظ
 | 00 ا

 ١ ارح وولي( اا: داث لوشملا 8

 0 () اهاثلا هرش نو ىتن اولا
 1 دال ما لصالا نم مفتي: لل غؤن الرتعلا لو ثنا
 'طاوم لال تلم دباي دمج

 راجل لاَ لو لويز ]جالا طقس اذ ااكراص ممل ا لاق
 : لضلبز لتهالحالا ذ طتس م سابدلاو داصملا تقووما رجاوا ب
 0| ىرورولا هضو (ل/ذ نال هل ثوان |سايرلاوداصخلا خىانلا

 ١ ديا | ناؤل ا .عوةراجالا رهن ماكعا ناس عرش لَو
 ١ طار ناغلاعو دارلاوا هدا: فاكر انعاباما نال اع
 ١« ناغلا هو رارطاوا هد ارفأ ةزيكد انساب اما ناضل | لع ماكحالا
 نا ميفنإبق م لادا ئيبرط اعارجالا مملا لاق امرعو أوعو

 ا 0 لوري ازحا لا لعأا
 لونا اك 034 سس سبعون لع اكول ارحالا نال ئيعو اع

 "اذإ الود تال يسمن مالو نارك ص انو
 ذا كيلا زك امؤننا :كهرسمللأ نر دووم لوك لعد
 رم نبجب انجل يتوهم ناذؤس ه١ ارك صانطاو

 ا نازل طاع طبعا غد
 |١ جوي مانطل مرذو ئدل لوا ىرود صال اعريشملا مشت
 !ز اهمال .ردنل نال اضلا لّيشما لعممرفت بسن عل |وسلا



 كدا ار اعرف ناب بجاد لوق نهرب ال ن او ئيخجالاكل شل
 ا لنكت)ىلاوهاغاد تملا ن المل |لوفامريستناو
 مزلءالق وز داره اع رجونسا نع اروح نم ؤرع لعب ذاق

 لوارجالاّرَعِسال نم لوتملاذ ملل لاق دولا لا جادالورورلا
 اًنضابمتل اطر دا رجالا راجي اذا كريم ار بجلب نموت هرماط
 لق جار لغلق نجت يلا ظ

 ودا ل4 اوهاغأ ٍلعدونمم اننال ملال اذ :دراخللر ومال انعرظللا
 مرعزافىروديزناان اب لاوس ا فدا ةراثاشىدنع
 ليلغلا نال ءلوقزماتفإبل ادونملا نوزع رجالا قارس

 ةوقمملا نال لق يعل | مككر عاب لك رب لوما هتيريعٍتسوتتل نع ١
 قم اكل للسن أ ىرزعو لواّيشلا بس ان[ ناب اولا لع

 لكلا ةرجالا يب الرجال نموت ناوهو فيرعتلا نم داؤتلا |
 نيه سولو اب مرناكت اوال اوه ضو امم ارزعهئضت نال“

 ملا ن | الامل ادارموهازع ةاواسملا لن ليصل كلا اعرجونس |
 ةبس انهن ابيل زف املل لع نامل ن اكورلووطيلهتل اركك اع ف
 2وؤول ان ال اوفلو> يتلا ةبسانملنابب لوم داتيف جيشا |

 دعببالو لو اشي عسصولاازعزم ءلق:ريوبو لوا هاولع |
 لرعارزنا موبل ين اولوفب و ىليزلا لاذ الخرب ون فلاي نأ ظ

 لدعرع عوز باميلا ءو ىف | مل اوما: اص صخب وىءانلا
 ناك طعزعو هرب لع ءاضام ليشمل اربجال ان انغب ناموا

 راتخا نامل ازال خا )جالو اعرطو اضل اوراصتلا نعال ٠
 ى راع لول هاكر نضل علب ىونلا نورس

 بصاص مالكوم | ناممالا رؤي با معلا لاوقاب لعئصنلا ٠



 ! | ئامللا زءاشن انا ناغلاب اويل اذ تحرق لوا اهلطنح ةرمينال

 ١ دعس زبد زك غاع٠ انعم ىرازنل نبا لاو ةامتلا
 الا ك|يللوهو هزاحراصلاب دار |ناكك وزن |طضلا بجواو فضنلا
 ما راما ا وااوهدنال إم 4 دا واع وسلا نانا واش
 3 ”نصورلاواوق مد لعد وفملل أوه ىرأ ارإ ف نم نيعلا ثل صاحلا
 ١» رار [كل لأهل هرب نمريئل لولا هربا نع هنتع مزال لوزن الل
 « وأ قف نامالاو ةريظن وساكض حا[ "ساكن او ليلد اع
 ا لوأم | زهره الوعو لَو يتلا مرع هان اب دأ هني نال

 ا ١ لرطل انركتا | ذ |اءالذ مل لمسسموم نينسحم ا اعامملاهل مهارات
 هاطزاماو وهاس املا نا سرازطل اماوءاونل للف لوأ دا

 لوب 01د هاري لو تك وأ ءايتصلا
 هجدو إو هارعاعإ[ك قلد تاباورلا ركل ابوعصتقل نال
 البراق اننا ن أىكعْنْججال |ًة نر اقعردإ كاملا ن الدكت
 ملل لان لمانف مضونل] : دانول هركذ ائاوزيلول | ما هلعْتون
 / ١ لئوان ذازر وكرنعل ارك لوا انمعض و اطلا ةرق اعتني نال
 ١ نأ راو تش امرعو |دوح د: ]سلا نالد ارماوز غلا منا
 ١ راو مالكميرقنلا حطو ل قأ هىشحلا هطغم نا ذ نات

 ود او نك لوا انعم ىيكض لو ءلوملا الب "شكل
 ١” ميلا ل وصل ىنجا ضل ئب لا فون اصاخاريجأ ناك
 نماضووهورجأب بدوملا ءزصاحنم ىارلم وقبول | لّوأ هن ذأ
 انكر! |١ !/!افزحل ارح الو لوعي نأ بسانملا نايك هرب غنلتأل

 انزل رحل فب البل لذ اع لدي اهركذامو بانك غ نيرو

 | هين دق



 .ناسضمالا ىجو نإنرجمرمل اهرزعانكو لاقي ن اوظالاو ٠
 ”/اجاإا باب باوصلاب لعا هدا و سايل عوض دحولا ريجأ 2
 نافلوأوأ تطحن |طانفل ]لات اذا هاو نيطشل ادحا لغ
 دقفردز احر | لاو طكرحارم ابي ةراجالارقعل اقيلقن ارهوببل ليت
 الف ئيلعتلا صل رؤعلا إي العزل اوهوازكم «ار دكرجا

 رايخؤسب لوو ارازطل طارش وب الهذ اريزع لو هزم هام
 تحد دروع اتوب لوزن لاهمللن ا باوملاو لَو نيرا
 مون لكون نييستلا هنجال ن كود لولا عوفوب :لامجلل لوزن لذا
 ملوث هوب لك ذ امرحاّمجأ هنمو هليلد نام دول رتل اوه وال أن
 طوني لو قيوح اوكيه دارم هوك ملف اننا لووأ مدن اك
 هن اضالل رئلاركذ لاف ماذ ظ ..اوحن | ناحل جيلفنلا "قمح
 هد ارم نوكيق لوثرؤلااب دينا اروي ن الود و قمح
 موبل اذ نائم افلا هال اذان ئل ا ازهلازيال لوا ليجمتلا
 هنأ )ب مويلاركوب دارم نوم يجتلا نام هلك دم ىل ال تييانللا

 لات مازلالا اعمالك لين روحو سان 0 انعم مزراوأ نم مزال ظ

 /ن المح كي الو ةقيخح جيلنا رضلاركذ نا ةفيح مالو ملأ
 :كعزو هاو وعاد ارعما مهلك كلما | ذاق لوو تب اتل الع.
 لعلاو نقولا هاةتجال درمل اداره زد اإ كقوتلا لعمويل لح ٠
 اماضا وحن اريل بحاص راو :نانعل | بحاصركذام نوض اري
 صو نول | داسف موزل نيقونلا ئعا ةقبقحاع موبلا حاس
 ةدارا وعون املا ةيرفلا ذاط انملا از فهذا معاج نا صرب
 فرعام لعذ الا اعاجلل مف اك | يلا يزن ةروص فيتم

 هاداز نال لاذ ثيحؤطلا ئوركذاعرمال ا لوا نمط انل | لمحوا هن ٠



 صعب انبءناذ ىيلاهجلا نييرماطلا قزتلا كلءامؤلاب ٠

 000 عسل ا
 0 ةءارملا ةهركذ ام اجرك :يير رياعؤم مالعلا ماقسس ال ّوونللا
 لقانت هريدي الزحا جونم قفل َت وثو قيال ام اعاكشم ٌقرفلا

 0 م اوملاب ولم |صشنواحنافسلا هيب "لم ذرملا ب اكو
 ائاو شاب ىلوالا نيشلان الدلو ماملا نبا رشف اصوضح
 [ هو دب يحنانيتلا لا .تكويكل انف لو ءاوع
 لسروصول ضل ن اماظلا ناكل ف ارنحاتل | [دفيوهو
 | رصاماعراقلا :س نم نامل قزكسمل :كل نبال اك وبلغت
 ١ رخاتلارحالا ناصتن هوز اجا اعز دلا مافو ملف ارا
 || موبلابطخإج اذا اه ذاملازلد نايبنم 2 هبالدب الو لما
 |١ لدلرلا لاتينا زوكدر يت اعمويلا رك ل حث ح عررو
 وك الذرب قلم طايل نوع لد اذ ريميل
 "تن ااذ دك امذالخ مل لمان ف تي اتلل مويلاركق كلذ
 زاوطاويعرب از ءلوفز الا) لد نس غلو ليل درحال |ناصتفن
 | صلال كر د هز: ار وصلا ماكل ىو داو لا يلو
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 قميتلاوراو جوملا ايزل لارظنلاب ئيقتل الكلب ئيستلا
 ةباوأ | يذلا لاقي نا صاظلا ن اكو شرف لدا علا
 دملاةراعاركدربخ ان ٍراوف دبعلا ةراجا بأب لعامسإو
 ددواداطتسا ثركذ هايارؤلا د اعاو ش ىإ لوا
 كوارطورشلا ب أب غّوس اكأد |طتساركألا | ف مدقت
 مجالا نأ ضرلع او لون لعافل | ىلا ن اضم ةراجإل انه

 ايا ظ 1



 ةراجالابانؤدرلا مْ ومان اب بيجاو ملوث طر امم لوق »
 |ذاو ذاهربلا طرحلا نمرشعك داوم لصفلا ةلوقاهازجالا ٠
 نارا ناك_مرطل ناكم ايوب (درم ديل نوكيا دبعرعاسسا
 رئاس ناذزةوك عراضيم رو ناد نيلوذوكاب مدت
 . امن الصالات اراجا غالبملا رضركذ ازا نمعامب
 ليملاب م كنزا ران | ةثس هريعمر> اع ئرم اركاصو اراد
 باك شو زاولحلا يال ارمغزجالا مامالا غسالات هزعارلا

 دارااءعاو مرداس ن !واهاملاربلاب .ضيملوفي درب م لصلا ٠
 انافاكازمو لاذ ةرلءل اةيفا د كرولا ف هلهاملا ب عجن
 ماو مرفاسي ناوا يل ةمرولل اررعرج اس نم ةراجالا بابك.
 :يالا ىُع مامال |غئيك ن اكو ةرإبل | ةيفاد هله ألا عرج |
 اناكو ةراحال ا ةايس نيبو صل |رليم نيب رتب يحرسلا
 مهرولر مل ابرد اسس نأ ةمرحلا بحاصل كصلا دايم و لول

 جزع اور ال لويل ةاككد |ظفاحلا ناعسا نب ضنل ا نعيعو ١
 نكررمل اب +.راد |رجانسلكلوبب ن (لاقلذ ةراحال لص 2
 ةاورل ا دعانزعردوامرجب قرف نا لسا قلدلصلا خاكرلا

 كلذ سا ون |نيكاموكاعلصال !تار اجا ةراجالا ف ٠
 درلا يود رلصلا ذاساو ماوقام انف لصلاهلئس غونملاناممأ ٠

 ديل | دوفملا بمال علع_صيرصلا لذا لعكدملا اع ثيل
 ةراحالا اعز ايو يال ١
 باولو قزتلا اذ لَو يلع ىرماعدرل |”يوم نواينادب الف ٠
 تريب ةمزمل كم دنا عزب .لععدملا ناف جاو فزلان أ
 ردلا مزيكا لورادرل الوم ممرلبو هلو هاهيلاةزبصفتلاو 0

 ل
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 . اولا خانعلاقرال لقا ةررش عواممازج دوك مالل عانت
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 دفنا اذا 7: يكأ ناكل ذ الوهن ن ا ىتو لوقا وأن ارذافتملا

 ' ةمزال نين وانتلان الو ملا لاق كركر اتكا داو
 هذاب ببجأ راف ارعاظمضاو ريغ نيليلرل | نيبئرفلا| لقا

 | ةوكتلني اقدز اها مدعذال فل زرجالرعل ان انو نالاعلات
 ١ تحرم لوا صكراونىلا وسام لو كلاما قع وانك
 | سام لذ نيمو كال اوين لككب لرتسي انناصحلا ناف
 ليصفت ارش واربم لودلايلْن اذوكذ |رهاظ لاوسل | انهي
 هنأ كيعوجال نككر ابعإ ازهر افكت | طول نير
 "| 1ك ر ىانكلا غال اكاذروم نورشلا ظفلر حامل ارو وا
 | يعلوه بازكلا ىفروكرملا نإب بجاو ءلزفركء مابا
 | ان الوعر غن هلا تعا بزعل نيل ريع مامالاوه
 ظ وسل اوكسكل[ نمر يك تياررؤو يدا اوه
 بره اوفا صرع مل م قفل ) ةيَملاو ىاحيسال او دءانولا
 لافت خريس و مدرب |ريزش نيريؤن ابيعرع انس اذ فلاب
 ايهنمنروضل | لوملو اره ىوس اصاخرجالف تلم ائاز الوم

 ثيبعملاملا هنيلىل | ارظن صم اركذ اا وربك اب نبرهغنلا
 عالكن ئريرشل نبذه لونان ويم ف دقعل ا ىلر امل | ؤرصنب
 ١ كلتخالا فان لعاسار زماّيلف ملا ظعلوه)ب رعاتسما
 ١" لوادا وز لصاركاوا ماكو رل |صملال اق ةراحالاو

 لولا ن اكذلص | ةراجالا رؤعرككاول ىان امانا ارش
 ىلا لاعب اب ص زعاو ملف ةجرت رن | بل | حاصل

 هلا
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 ن |دهلاةو مل لاقي الوحام نبمنل ازرعتسام :ةلبلالبل دوى انلاوعديبتلان | نانلخااذاىلوالا يرطلاف ٠
 لانا اراود لوفلاو ةرحالا ةنصل | هرريب أو ورم هاصلاناك >

 نايبل "داو بارك و :ءاهنلا غامو ىرم مخ ناس ئوسفلاو ىلا .٠
 ى هارن داس بول رس نامو وصلا ملعم مالسالا عملاق
 هضرللال اويل | كس الا نم ارك امو ءلّمويوصلا مال مش
 . وا نال ولو ةراجالا رصباب لعاساوداحالا دابحاكل وفا
 ةروطص رد اولاويوب كوالا ةرحالاو:,اولملا ةعنتم ا راصد ملا ٠
 نازامإب صاب اطال دياز ب لَو لو ن وماي لقي منال دقمل ا ظ

 نم دايز دإدلو ض اظوهو رمل اب ثر|ولل ”كوامب تييل ةسنلا
 هل وتو ركولمملاب |” قامنم مالا لابن ازوجبو خحانلا

 ردملا اول زول اورب زؤتل او وتل | اعوص لفن نال راودد زكواحلا ٠
 لتعم الانا وزهر جاسملا ثراو رمل اب زذاول | يول ”.يوس انف زوامل | نم دارملا لدا ؛عدؤمل اب زؤاعلا يتسم اتب و ١ مرؤملا مايل وعل ابرحاتسملا ايام خلا مضل اوبضن نا ملب

 هماؤأ:ر ورد ارش لوقا اهيلعر ممل |زوجيؤح نابعال ا ةلزنع |
 فانا نم لونا ةرمو ماه تو ماوث الثم اهيباقمر|رل ا
 اعلئملا ب ارجزماولاقامانيمإ كسي ئبكت حام تالا |

 مماوشل |ىوعد و م رولزم د اهيجا اعد |هيجال | لمت باوجد مالح
 لوألا اييلعرداسبل ربا درجاتسا نمو صملا لاق ”طسصوبغ
 الخ وعو فحل ابهرح | لماعل | وكيت موت هروتس لاسم ١ لعل هاو ىفسلا نم ىنيربظوا ىار لام جما ورم اب لع
 ,« ساعالخءارجلا وف اولا مس غايد سلا ددص اق لوف



 . هساوزعلا نن مراالؤمب لوثا داخل : ذل ناب بجاورلوف

 هر دامو ملون نايبلا ءاعؤم لّوام ورث زععب ة ٠

 ١ لوز | ليعؤئالو ياطلاوزقنلا هم هن الظن فو هرجرلا
 4 نانلا نم لولا لوب اهرحاو واو ازهزعهون و يذل
 ةكرنو مزالب سالو بلا ىلونا اهرحا ئييت ناف حرف لوف
 ةحماص ةرايعل اوف اهفالوانتم نمذن وكهد ارمإىلو نإ و لضلا

 هباتكلا .اهزملا برش ةكربمرلا لاذ تاما ب انكرلعا
 ثوينال ىالسأ اب ظفلو هم ّضواعم تمض هذص ٌئَنعْويلم

 دل د د هلو هاو هل لافيعلدبع وعل واو زي دله املا ]

 ركذ ازولو غاقنالا ةدابعل فا اوال بيع ايلا ررهشلا
 قاع اكرقعالول| ب اكو اما كف دما لل

 . قندلا م اكحأ نم لكالولاو لاع نول ادوتعلا امملامتءانككا نال

 ماراح ةسأتم (ناثل نرش كوب ظازوي و يزن | اما
 هلا: :بانمن ايبل لوا اركذذ اذ ,بحاصهاضريالام لا هرستو

 نا كزكتسبل مب انككاو أوف قاندلل باحنأ يس ان ناسلال

 هيك تس انملا لأ "حامل رنغ الو ! ضوعالب تملاها دار |

 ظ يلم وخؤنملا مورزم ة ضوعلا اذار ابعان | موون ازجا
 (| ؟تازلا مش نال لوو +اوب نم ب اب لام اع ئتدل او فيكواضيب |

 | رابعا الط غلا هوم |رف لأ طورشلا املا ةحابال

 ورا هداملةاذد اع ءارج اشلون انتم
 لووأ ياس اتي ال | يصعب لاذ اه لعروكد انطاب داما نال
 ةحابالا طجزحوا طزتلا اهلا مزلب الرب رتل | نع لعن اف ةكرف

 اا ظ
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 اياحابمال ايو رنم ةباركلا كو نوكربخ مش لج م اذ ام أنا

 انلوولو )مان: لووا كيلوت لان ابعزت. | دذحو ملوق قيال ٠
 ةيلازبلل خارملا ف لود) « كرش ويخزم تب ىوعلا جوعنأ ٠

 ,نالتخالا صاح اكو انس اورج ادن طوسبملا نعال
 ةرعبط عر اصول اذ رزوم تب ارككاريسفن ىلا امجاد هنيبواننب
 قريلا ب رحتسجو لاق هن اكواد الارزع”قرلا مرحملا دبلا
 درعوتمل ناحل زه لعمل ناكو دا دال اررعتّصدا اّيرحو لاخلا
 71مل يطا شاعت اثلا عدانع كد
 ةد انكار ستنال ضلا نم هركدام يع عال وم | ةيرحللا

 لعبالا-لالد ناب اوبل و روق ىلا راعرت اكردعلا بجوصلب ٠
 ىف ؛لالدال لوب ن اكرم لكن ابل بش الا لوا ادجايض لك
 ناف امان م لوا 1 "يرو موش اط ماوفو هلو كدلع بالا
 روصلا لا داك لوو اصوبعبوجولا لعمل ام :نيرق وأ

 ثحيري لو] نمنكرلا محا ةزر اجاشلاو هل الذيب ىذلا ؟
 ةرد اذ هريؤي ام ناي وت طول وجل دب اهف لابن اصاظل اج ٠

 منال لوا هاهرعل لاك ئدو هلق ماؤتلر ظان لوما ارزضفلب :بانكلا
 راشساو بجاول ا لاملا ف ئيهب لوثأ لاملا : ككذ ريسيتلل ل هس
 ., ككاوص اوصنم دل ينل و لو ا ومسنبل ىلا كد هلوقب
 تاب سيجا لو لمان زينب لاو ديول ف ىيتلاد مادا
 شام عسا امو تحي لو ”ثباناضقلا لي ننلا "يلام
 وع اولا ا اني هع خالو الا ع زسجب قلل
 نيح ننشانا ضلا لاهي ناز وجيب اهلل هانيأل لاوملا
 . لرالا بوجو خلا لا يلا جرس بق طرفا ”يكام هد جا

 1 دبا
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 . ايقاواسملا كك مدني و ماوه فلا كمال دبل يكل دقعلا موزلو

 0| ىلولا [يلدبلا وصوب تاما ىد اذ ام ناف لوا ىواشل ادانعإ

 1 دكات»ا لمحل انلثىواشل ابين ب امكاىث هب اعز صج الو
 | هالة رازكاب اب وس اكو نكل دم | قسبالازولو يكمل
  طشواو | يشلا بحاصل او لو وعلا هزل تنتاك ىلوملا طواذاو

 _ زوعاطب !لباوا غنابلا باع وزن ازملا عيال ىقعلا ءاهيطد
 ' ةرماؤلا هباركلآ ء صم لعامس او مجارت قل خيام ه]مزنن | تاب

 اور عسام هرظنو وأ دا! ذ | طكزحلا رعالرب ناحأذ | اماو ماو ظ

 | ةياود دوج هرنول دعب نيعلع هرم اك[ ذا امن ئسول ىنأ نع
 ماش بج 'هزاجالا رزع اريغزجيل وا لاما باصر(ذ ذاحإ نع

 يرسل نا درا ماكل ايت ملت كاسم رعز وديع
 دى | اوين دا اهنبعنالرب كو حبا علاق ناببلا:باغوه
 . ىاءنسوو | اجار لجو لورا زحلاو نع ةي ىا دشسرف ا

 | ةيجزتل|ررصلاذ لّوأ لعد و يسلا اغوقب الو مل لاق قنملاب
 تاااعانسور زنط اورو :ايم امل لهن ال ةارئيم ليما هزه
 نخصف ان” اكن ادريس ارسنحزم ياك| ذا ةرس اولا د ارك دولا

 باك[ ذأ اهطوسبما فلّيملا طور لع ةرب اذ ناكر او سلا
 ظ ان تااكئاو لعبه ةساقبانككاذ ارب امري |لعئل بدرع

 | 2و الرىن | لعرب ؟رب از تاكو او صوتت ل نلال ار ع:مث |

 امر ءام نلاعرب زنا ورثلا لع اما دان الز | نم هرككام

 كيلع يال لو تل اعجولاب لأ ب وصد ىا ا زهو موق” ارومل

 رعاظل اوربا ازه مدلب ال ناصتلاب ضرام لوما ن الملوقنا

 تيلوفو كعداربو مسملا نعرمببالو ملو نويتسلا ةراشناذا ٠
١ َ/ ٠ 
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 ا اهم ف 1كم جي ال ,أوق ه١ عر دبعل اذ ء|وف لع هيرطل تقلب اعزه |
 هالو لعن سملا ناصف اب ىلول اطر مرعاع :لالد قف لوتا هأ لدب
 دارا او ماحد اعرم اجنككيل كريسماس دادان |ناصفنلاب ضرب الذ

 هالو ,اازح)!مرمين الملو غلعةلالدالو لسن قالاوأةمقلانع
 رسولا ,نملاباضرأ انآ بريد اكلم ىلوما هني اهل ضرب لنا
 دانك ب جوم ىو ذا يسملا زوا”ىنلا [ناكاوس ةدادزلاباضرو
 كلا هثعدساذلا وعل اوحو اهرمجو اهب ىا ةدايؤلاباضر ةدسانلا '

 "نين ناو اويرذملا يجو ا لوو برم نس كارد توفي ع
 هباخاو عملا مالك هن ف رعت هراشلا لوا ها ككب لوءزكت لد"
 أبىواوو ,موعاع رحم صلا ملك |ماظلاو هلو|.مالكزحاوتف أني.

 زاطلرهز از اجواو هلو ف هارب | هراوحوه نسل :راور اعز اوجلاب
 تملا رم صفت تكس ا.ءاو انؤو ومدقعيل دؤمل انا لعئن
 موو اهركرب هزعه يضلل نمل باور وهو ز اويل باور نعريغلا

 راد لاككالوا ها راكمأذ | ّيسز وكدن ا < نا نعمل ىددو ظ
 نلا الوفا ةزد اهلل ةنانكلا يح اكدصلا اضرب ل[ وما مشنالف
 سلا |ةحيرتملا ناكاذ | لون همض د طم انت لكلا مرعزمزفل |هاظ 3

 صاطومو لذ ن اول فا طرس يل ماو 4كنل ا نعازارتحا لوقا ٠
 . .سلائأو لَو ةفينجمما نضع رإو فنحن بسانيالف لوا ةاورلا
 رلا | رع صول ل أ هلا وبلا شحات الرب رلضتال رعو يقر ابعأ
 نيملا :يف ن اثلدلرلا ازه نيمل ابوه ريعل | ناكأ ذا بانك
 ' اناطال ناوماوف ضل لوا ئيسرو و ةشحات )امج ةلونم
 كاناسنن اسنج او ىرمملا وإلا طنب ىزلا لو أ ديول اكيلذ اس
 كررنلاوداطبلاهكتد لويبن اررظالا لوازم لش ةورإو



 ١" 'ملتلا محا اورام وه مزال اذىلولا ناكلذ املس نا كوالا

 1 01 ظ
 ' "اهفارب طنيعاع“ انككاذاوحتياور لغئا ل دازكارزع درجت

 ١ قرا نيععذ اولىاذ اتنالا لاق لها :وتعاهاد اواو ملا لاك
 ١ ناكافصءوّولقلا معتاد :نالاعرحا لساذ| مناصب

 ١ تالكييفمتلام للك ةنوكصتس اعد ون اءؤصلا ماله زن#
 ! لون راوي نا ت احن ذ وام باب لعام او)م ان ىانتسلا هش

ا يضل هرمازنذ جوا | اره لوو اهيصلا نعل ا اعؤتب طرت اذ احن اذ
 

 ١ "لي بالذ لع وعش لع بابل اره اع ةرساؤلا”د نكن اب يدقت

 | لوا تاما باك ةالكلا هزه تقرت اور تف ارا

 . ادهولاه لذ رت اعاود طنا اهركك غانا قعوْخا
 ظ لسع لباقي مالو لو لوه| طباخ هالو ملوق انه ىرورتلا فا

 | ةرال كل طم ويوزال سونلاوربلا ءرحو رجلك طءاش نان

 || هموت طل رهن ات امضاوه لب انتام هدارمن اف زماني

 | كاملا يحلو طواعل ا ثببحنرم ملف طسا دوب عساكاضيب
 1 هسلاب انك :ضوامملا ممسجو ن وكلف 4 الأ | نيبو مهب مكريشم

| رليولاو بلع ئولممملا وحل اجوان وأن | ماكان ود
 قع 

 جلا ايملايكأو ملون لرب ركوب ئجب لق أل دب هلي [مطصمرعو
 ملأ لافانطيالاذع ||د ]له زس أبل لاوحاد لوو ادالا لم

 "72 لاول ذائنالا لاق لوو قانك/رصل|فاج ةسانككأ ن | لؤمو
 لاق ليس ئرعالاو وترا لوأ ناكوتمملا تاج غلاذوا فاتعادلولا

 نال باتلدذامتالا لات لوو) طنا انعوحذ قلتإرتعاذ ل |

طداذ اانا ةبادكآ فت ن |ؤشيزلا وولاب مهنثل نال ذ| لوي
 ل
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 تش اسبلا نم صولا انهن اءلعت بانك روع لصق دسافلا طزنلابا
 اهنافربملا ب اجزم محال هند دوج نا كيس والو ىزنا
 ديلا وارقعل بلص غل ارلاب ثء دف كك زال ضو عم ملول ب اجزن
 لمان لوا ول ةرككا نال لوما ثذ ابن اذ ود صم ا لاق همجارت
 الون اوك الو اهمضن تالا كورت ن أوج مدع أيلرلا انه ميت نام
 نررصم ئاتعالا لوما كمال هذ اف لاهاعّدانعالا ذالك رإ مف نكعأل
 ءربع1كي ثبحل املا اعؤتمل | لاطل ءدا ]صحم ىالومسملا يملا
 باسكالانم لاعب ناملوالأ لوتأ ةرائلا نصح اثم كمت امنا مله ٠

 اك ةراقا عاد اكالا ناو ملل يقم ح ةرايلا زم ها وفل دب
 داشلا جوال ل ما طقافل ن و الملا اما ملوث ساما يعور طم رمل
 راسل اهاعؤج لوا هورسل مب غرك لو طزنلا زعم دسم غيب لذا
 العلا نككتعوم دافتال اطوال طل كك الد ناف لا فام فورا

 هريعو جركأ ئالطل لذ كرناعلال تسال ةرعشن مل طاقنالا .
 مال كوالا رس نعو ثيل ىلأ قفل يوصل امال رس نعإننرم

 -اوماصب اضباخرك(رعرة امو قانثاما عاجل دام حاصبسالا ٠
 ىلم ةللا دبع تاكا هلذ وجدلوق ل مافملا انه ذ درك قكيو دكا
 لشو ماو ف مولعلاذاهمالا وزن دز وحب اوصلاو تامل لق

 تلاه اال نارا كنس ايلا لوا الا لاهسا ْ
 الك نوكوند الاب اون اذ مالكمهلة نمل ملف ةيلعنلا يحرس الا

 ولا ااخل اج لامتضو امم ةراجالانال لو سك[ فرطزمانم ١
 سايتلاب د ارملا ن الراغن دو ءاوق هاعد | ىرل اسما اعل ديال لو

 هنأ دارا خينيع سن ويل لوو رتل سايفل اوه داوم وقد |
 نال رجال ادار أن اورج الو لف ”قبقح نيدنع نيب ن وكب ]



 لال لول جلول ب كلو رهاظ 5 انضف اذ اجديلعاسبتمو اي

 ١ في الوىلارملو لق |انلف ةراجإلت بانك ةبسانه جو

 0 ىلا لاف ةحوف لوو ذرب اكناورلَو ةاثلا نود لوالاغ
 ١ ىقذاةراجالا نود م اكابربعلاملاب لاملا هل داس مالو
 ١ توعراثلا هركذ امل ىلا طاف ثحرت لو لاملاب لاملا ءلدابم

  ككالفمالا/ذرت دارا ن ألا هاد اسكالا نمل يذلا
 ١ باشكالا سنارحا عرب لذ اقلط دار ان اوب اسكالا نعدنا
 1 ىأ ل وأ مزؤم دواوملاو ءاوذ بالا رشا | ذأو لصق لعاهساو

 _ لاعؤجت لورا نايحلاحروبب مرج دن اف نإ ف دا ”دانكا ن دولولا
 ١ هدعزالو لون عروب ىب لنا بالا موخعي وو بالا ةايح
 | دالولاوع:مرحلا بادى لاب نا بسال لها هؤحالا بارق ىأ
 ”بحلاو | اذنل اب ىا لم | وجولا زم جول باي اهكع نا لق مو
 نال جولاوه ل والو ,أرو اها هلوصي يل فنم جو لوو وةراجالاوا
 انأثدد اذ لاقي ن از وكذ | لمات ف ل وأ بكل اوصل ضال  ةرياف

 ىل لاق الثم بكلأ ولم ةلي ل نبال ما سكاس ارؤنسب ّوتج
 يتلا كن اريرؤت طعو )ف لدا ب نحل و ىلإ هانم : ىبل زهد
 |١ قيئرامزم كاكا ١ الرلل وم ؤربل باح اراو لوثلذ الاجر نع
 ١ رول 21 الذ جوا | اذه نم ريف افرمل ءامزوم ياا طا ذا وو

 0 راولاؤ)مالانالازهو لول انف كل الرل او ايقلامر ورغملا
 يوزر ئارحرا ولا نوي رف لوما ”يرطاهورلا مالا هنن
 ىنجال :رفوهو دلو رهلل'ر وكمان رن روص و ص و د دوكالب نيت
 . ولو ارا ومالا ٌنرل مث هالوم اضرب هرل ون نما بالا مزن

 اضن هزهدزؤن الو نياوصلا ماحْا زكىلو مارا وراد الرح
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 أرثللا كدج وأ د اككا هربرت هإ ف هناملا اننث اب ةرّصم اها :يلحنا اع

 لصف لعا ساو لا" صتبجو ا دارملا لاين االا ثحرف لوقا

 لوفأ لول نال تبكوأ الا ذ ادق رصاوسم لوف ربان ترلدا ذاو ٠

 قنملاو وئام ارشن لوا نيهيشلابانلض لوو يزكواءاوتلليلعت لق
 ريفن محل اهرحاول ا دارا ن | لوم نينيف انس اناكف اوم تيئي ال رحاولا ٠
 ميهومأب وبعل |نالخد انكالارل لسن ب ارككاب يشمل او نيكل ٠
 الا نتم نتلعدرا ولو اوف انتالث يوتلاداد ان اوراولا .
 بدسكالا امل سال ان وفعل | لاما رخرحاو ل ولع اع ظ

 3.افلدةصرصللا هاورلا ترم خافنالا لاق لو دالوالاد ٠
 الل صعرفو :ءرلل يفحو هول |امحاشب أو اهرطنا |لومي ن |

 هتانماكو تول لِ امل اصعركان الويل اوحااطب|
 سكانوكن عنب (:اوم ء)بى ولان وملف عت او ٠

 راو ءانلوانككابال دالبتمإملب تتتغاونبال اهل اللول ٠
 ليلعتل ابدالوالاركذ ىلا جاحال هذ ال ظن اضا|د ال وال اهل
 ىليلقلاب الا ”حوضم تريعاوا باكا ن ال دركذ ىلا

 مالا معرلولامادلد مح ال اين اباهل نود الوال | وح ظ
 سبراي نجت ناو رم لكون | هد الوأ|"لاحمالل هب انءنال

 ندونبع اهككم ودب ام عو تقتعأش افريفل وحل ابا

 ملا رعو ال طبر وصي فرك هلوث ئرنول الام توب
 د معلا وف ئيصالو نيبربخوعانم | ل زأ ةرحاو ءلاحإ

 هانم اب ماهل اب)طب ن |ذاثلاد كاوقري اظنامل 5ك ةيعشلا ظ
 تالطن | ئطلوزطب الدر ساني الا ناذ ثم لقا
 اعافيا ةويسلا فرح | لس عسل اوهول ولعل |لوصحلذ ان

١ 



 ' لوالانودؤاذلا ف هلرظنل اناكو ولو هراثلا هر و اهاع
 ١ اهشالط وم هانككا ابا غاثل ا فرسان اهيفو لوا لا نص
 | ةقيؤحرأول ا ّيمومأد ن اكأبّونحْن |مب اوجو ريف ماطتا اذ اكذ
 سبب هل ارظن ؛ائيب الاب ةلطاب ينم مهر ب. انكا تلمح نك
 :لولفلاو ناو ) ٠ انف ايف انت قحرحاو ئامز غلاطالاواشبالا
 /و نانيرت ان اك ذ أ لوف | نت اجل لهب ال يقل دحاولا
 ظنك ت اول دمج صح ادكا نال ,لوأ م نيك ان كلذ لش

 ] ةبلايافراوت نيد وملا الداعر نمدردا لو لع ظ
 . معو لّوأ جرحلا ناوكتسا درس رتلاب تءاثكأ ن اف هإو
 الازم ا وجول ليل هن اثريع زي رملا ذ املا لوي ازه
 . | ريبدتلاب نطل زومحامل تيثول طاف املا انت ال ليلقت ا
 ئوطم لو! هناا افنناد ماو اهرلكتو أ ب سانكلا تعنشم |
 لوا اسونلاب ثلثل لسرفو رأوق شما دوصول واو اع
 . لاق للاعب ال ىأ لوو نك | نعام اوحا نال ولم لمان
 رعب لوا هال اما مزلتس الن اسن الان |مهاظلاو ملا
 عز مرول هرزعإهلا موحيقس مب اذ سو نا لص أ
 لاموهامب لاعسلا عزم ايبعا اصل | ازههن ال هلو قاتعالا
 روعلا 2 ملذو ملوث :كورتملا يامي كلللاع ماوهلدارا لوا
 هاعرتاتعااونملا كلذ لويبداشا لولا زوكسال ٌضوامملا
 "لطلاب قل الامل ورولاب ضوقنم نك ل اموعاجب ل اج ىبيل
 || مواوتىلا ماك العنلاب سايفلا ئالضاعمكذ لال نأ الك
 | لجالازطوعل اما ذا نجما ذا أ هاك دز ذأ

 توك
1 



1 

 تحب اذا طاقسالا نال وامر لجالا هب اهع”كوردملا امرنا ن وكت
 لجوملارملا بعزم اذه صول لوا انس ويل لهما وتلا

 افاضلالا نعد وص جيطتاعلا مالكو ةلجوما ن ودل |طاقساو
 ,قحؤتول طقس ملول او لجاتل اوه ىزل | هفحاطقسمو تعب تار اف
 داو لوف ابد هك نيكل يللا نلضارذو ملف ةباعورم ومو
 لوو ماللاب لتس ان او كلب لارّيعال| لوصح سرني /وللحملا
 لوااومش اول نأ موت امل هوت يكفدر 1 اكةري اذ نوكك | زوجي
 دصلا نالخرل وث هريغللعاك غانا م شن اللاب ن | كوالا
 "كر نعاضب | باوليل نحو لوو جوزكزم دنع ال نيييرحلا نيب
 دلاو | يسرم ال | و ئن م لما ٌممششل ابزخال او مام اًمفويعلا

 يل اماكحا بابلا ازه غرك ول وث دبعل نع تاكنع د اب لعا
 ضال نعإ رعاؤاو ِهبلاب لوس ن اريزغال ناكل قا اهتبيانلاب ٠
 زيجمأ ةزاجا طزق ويب ىلوضنلا هيبن اذ هاوق بابل !ناونع

 اهجاو ا ناضمالا اما و لوف هل لكلا توب لوا لاعغ |
 داو رض اوارظل افا و ىلا ران هين لهم لو | رزملا |

 ىلربلا نم بباغل | لع نويالو لوف غد بيافل الاجار ف
 ىلا جار ل ةريغلاو رطل كحرل فول اجت نار
 نكد هلوت وتم راوقملا جار ملص ريتل او رطل وحر و
 باب عا سار وكول انذ اماطلا ملّْؤء] ىد |ن اراولا
 - دحاوأ اد ننثالاءاتكركذ اف لّوشم ادعلا باك
 لولا ءاتكركذ لاهل ناريظالا لف |نينقالارقرحاول نال
 وشما ن الوصال نال لارتشالا نال ليشمل ا وبعدما
 ' >.هؤمز الربظال |١كتاذ | ورب دف درفلا نم بل اكءر غم



 امارحاو بام نايلاوس ]رشم ا دسلا ءاًنكلاحنابب بابلا

 زخ نان ود لوا هب ماض الا نيشال ملوواضبا ثكيف لوقا

 ورا تاجا لدن 4 نا ى أبت نعىرنع ب اوج لّوأ ساحل هيب ١

 ' ديملا ناكأذ ولف نييثاوإ ةفيبحدا صزم عد والا هايل
 ' ىالوادفيال نذالاو ملم ئيلج نيب ىا ل وذ ) نيكيرس نيب
 . لوا بانكلاب تكس يزل لول اهل نوكيا ز ني لو اىرهزم ل
 وا ونب ىلفم نالطب لوو محاور ىلا جار زوشلا بالو لو وهال
 . هلو لمنم :ءاذكاب او نادل وئام ري شلل لولو ةرورغلا
 | للا قناواوهررعلا نادل ئع ل وا ىقتلا وحتش أو ابا ياكل
 ايدو هذ لذا ,رما هدب نك ملف وسلا لون مدعؤمي لوقا
 ' فلن لف لوو نيب ماد غلا اماو طوف ئانعإلاامأ لب جلا
 هوت هرب ولو مامن ا وار زعل ا وا ل فال دبل | ىاوهو لوف هناملا امد

 هين ْلْواهرحاذولوفملا لامصلاناكرل ف امري تاكم وهلاثو
 هإو دانعلا ب اكو ةنيحو | اوى عجز محئاني نال مالك

 ايي توعد تمص لف نجف لوا هبنل تبثو وعد تو
 ىلا رن بدلوا ادوكيو موف ةليبملا هتوف ضورمما وعام طعارشنن
 هنباراولا نوكو دلولا :مفورتعلا لاكن ا نمركذ اه ىأ لوؤ| طلا
 ىلا مما كحرلو | ما كح ن ال ولف نةيقحلا هرعاظلا ىلا تباث
 أووش تاوهالا و مرثلا ةداقلا ئاصوالا نا ”ساركأ هزهأ
 لوا دان انباوردلولا ما هونت 2ونص فانت و ءاودالوالا
 . ةوياورلان | نيرسانلا يلا ب اب: ةراشلا نلسأ ال نلاخئازم
 ١ ةنيجيا نعت اياورلا تفنن اذرلولا ما ّيحفاماوردملاّو ع
 نالكو صملا لاذ اهيل امل موهيال نال بصفلااو هيبل اب ننال ما

 ثا ا



 "اكاونت الاتنا | نا ممجوو ايوب طعلوألا لكك لا ةانلا لكم نع
 هليل نلاخم لوا |مزب باكموس اس اواو هبل نا رصم احا لطم

 هلو | ماويملا جاروهرلوف ل فأتيت || أوحوهو طف لوو ملت كك
 /قهب انبام اع لوو هارو اون قبو لون موش نسب لو ةانرككاماع

 لولونلا ليله لاولن ا لوالاو صوف لونا” فيصحا لو زلغ ظ

  ناوسراؤ لوا هاتكاوب والخال ا نالاميجملون ازهو

 لن انك لب نينو لافضل ديالا ظ
 وأ هااعوعو و جاصد عفا بؤس لوائالخالان الموف

 هِي وبا امشسالا يزن الولائي ملوف «وعرلا غرو او ول أ

 قنعلارب دريك ثبالثلا ثار اينطل نعمان شوق امشس لا يدنا أ

 بانك ليما تبل لوا نيلج نيبدعلا ناك ذاو ملا لاف .
 ن اكللويملاربداذاو لوا دارطتسا اهركذ اغاو ليتم ا ديعلا
 ىلا :ادربو لون كرتتلاريعلاو ميصن لَو ءريغلا لوا اان |

 ءأنادزاةنالفلا اراب: نر اا ]

 أيمم اكلعزطعرطبلب نوبرملاو ملوث هنو تاما دوف باب | ٠

 يول تش اذهب لو صنطا طعوولووم ذ ارورزغل حاوي لو
 هجو ه] ناكاوس لوو رجلا نسوي ولأ لاوو ملوث لععدملاراوثإب |

 انوكرتدحأو ْخبادا نعنع نال ملا لاذ ليل دنع زب املعال ما ظ

 . مضلاموادضبفي نيد ا ناكاذ اذ ءان ف لو نيحاذ | نعزمعا
 هذيل د ئمب لوو أ شسوي ىا]يلد نال لوف ىطرشل هزه تال لع

 لوا ماكأ افيتسا نع غارقلا وون دثعلا ماهنال لوف لونعلا | ١
 لوقعمل اب ذل لوتسأو لون [دال درع رق رن رطأ مالكا لحم و ١

 . هنلاراوورشلا قطبا لوا طب هتنعو :ناذككا نيدوستل انآ |



 ٠ "انكارزع وبن لوا ثول ال اع ىلا انكلاد وعون ذالا |

  "نلاوأرل ان دوصنملا نال ملا لاذ لوععملابو دين الاب لدتسا مناع
 +« اوعاكحال تعرش ناد وهلا ن الةباركلا لطب مورشلاقفاولاو
 "!| لوا دعب تيب / غل |ازهو ملون وعلا ن الطب ملا كلل نالطبف
 ١١ اي اون وكم ن ازوحولو نلعام اعلا نوبل رز ءموعإ
 ل .دعبرعل نعال ازه لو ارقاعلا نوت اما توئربإ لاعب اع

 0 رع /وصوأ هاذزحالا توب انكت نب فاعتما توعلطبال هلو
 ١ اجارتلو لوف لا راتل مالا طعزجن كيرلا لعاد وهم تاما
 ل لعنم لذ نال هون غلا لوف اى دا تاحملا توم دعب 0/32
 ١” واوتبر اشاو ىدا!دلومبولوتم لكذ نال دلوفىلا لوف دا لوغ
 "ارتب وا صملا لاثىدا اقبل ىلا جالو نمملاواقبلا ىلإ 3
 ذأ 00 ناف لوا نوما )هام ىلا | الا بسب ابس
 "| لل ف تباث | والا القرني ثني لا ىضاثلا لو نخر اوما
 "أ سبل :يرلل ثوثيو ن وملا لماع ىلا دنتستمإ د الخ اذ نأ
 ءأ ري وزنلا نمواثلايشلارامتخاب نا وجازوف د انتسالا يرطب
 نأ ذار ضال بانكلاروعة سس انس| | ال ىلا بسلا ”فاضأو
 , ان رلعابابس] تسيل ناقرلقلا ناذ سساؤيل كلف د جوموه

 !| تمول لاعىلا |ة]لادنس||ذافطرثل اد وجورزخل احلا
 »أ تشي نآدانمال|ن العا غاقتالا 4 رسما امجارمزمانف
 ١" لوو هن وشب عن حوزلإلا جريورخاتملا نامزلا ه1

 ١" ”ةاضازمجن | ّرطلو ماظوهد د انسالا رطبرسل نول |
 لاي امل اضد ننلخأ ذا وكم هه ونين اس. اللا بسلا
 |١ ن ايم لو لو ثاملا دعب (دال | باح نصدجو مهنا
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 . وإ :يككامرم السن المل رعت ملاغأ ءلعلو يق | يلح دوقعم ىسيل تار
 مرذملاب »| كلصحافنا ب اوما وزجبال اك شماكك | ناب هادجو
 ذعر لق ثحو لوألا كعربالو صل لاق “اهلا ةريعتلاو
 ىلاقيفد تام لو مالا ىلاومعتشا ناو لوو اهرب كلاو:لئسلا
 أمجرارحت امؤزسلا وانيق تام زنسملا لوف |ةبالو ضف لو
 ..:رالضا انهن الملا لاقراولاىلا جاي :بالوبراو ءرطلاو بإإملا
 ل كم غدا 2500

 . 2واروغبلاقين ادرب الذ راب مماصتخاف كعالول دارك
 هل ذو لو مين الذاّدالا لاَضا لم انكلا هيرب دمت لعمال, ىلاعلا
 والا هليل مرفت امل الولارجااًحاوهو امزال اهتنال لَو تب
 . لصاظإل# لله جاطال ثحمامانرعلو| مزاللازحرت ذا |

 «ؤدلبادلا ف مزالل |ازحو ىدملاءامزالالولازجراتح| لعهان
 لاق نياعر كام له ىلا |ظان لها احلا لتيار ملوف خو
 لونا مرح ةدابزل وش اهيلو اجري نمونلا كلذ زوحتالو علا

 الذ | هريعاوا بطب ناش ئاعلاو |ئنلا يقفل 4 باواا ذهول |
 ءاوهل لس لوو ”قدصل ضن ىبب ثيل نال ملف خال الاونمذخا |
 تالوأد الدب ىذنا ل ضالانالرظن فو لوو فسولفادنعازكد |

 نيعلال رس كوع اثم نوكو هنملالسيال دبل ا لم لدن ن !بويبخ |
 .  قردالال نومك موي وللاببطال الحدل >كذ نان كتزكا شيا ١
 - قا ذارتؤأ او, وىلازصو|ذاليبسا نبا اكل شل ازهام ١

 نكي لنأدادانا لاا لابن اىلوالاوملو ل ىلوا لقت
 نول مان كعمل نسم ناد اراناو بهذملاوفاوال وذ كم هل |
 لو هالوم اككربصلا جن او ملون طمانيلفد ولنا ب اومل نيع |



 نما نق نال اق لي ضو ال دانك انما ظ
 | لعاذ انيلل شرا نمو ف ندد إميل جاو اذالو ةيانمل دا
 ١ كمل دوعرسرم اكو ىاقزكو لوقىلولاىلا جار ءاوو ةريمعلا نأ
 أ هشتلاوةايملانمركذاعملا ةراشال جزا اوالاو لو أ لصالا
 ١ لاتالئلاجيال لوما ىشلاىلا ترا أن دوهو لوب اصالا ل وع

 | ةقرلا فد ن اكو روت ]/ارحا نال نيرع ارح ىبصالا بجوما نا اننا
 را فاتت اف هاو قلتم شلاىلا داود نااعا خلا ىلا نمت
 | لوأ جلسلاو ةولصلا هلع دلوتبال الديس ملَو الول| بانل عا ههاد
 / لوا موتلىلوا اس ئعلا] مخ مل روطسر عب يلالرتساب ا جو
 بس لوا ئعولا بسل ناب لو باوصلابىلوالا )بت بوصالا
 رإ تشاو لف قش اعبر اذا كا نا لالرتسالا جود لوف أمر
 ؛ | هجحو نوييئالولا لعد ابريل د ائتعأذ او واوه نمد ملا ذأب
 ,| ملوث لمان لوا ها لصالا نأ باوطاف ملون هركقالالدتسالا
 |١ لود لاشي اكلحلا هرماظى ا لوهأ لاه عو مالا تقتعا اذاو
 ألغت ازعذام لعْويال لَو َّقاعالا تو ارحاط حلل ناك اف
 ,| امب مالاىلاول «رالوف لوبي اد ارعاظل اول لل "ةحاطملا مدعو
 ,| كاالولاداعلهاداص اذاف هاوهغفؤلو رلوو دداطل ا لصخ قح
 | نعال فورا مايقي عت لاذ |.لزولعوتفلا ن اماظلا لوأ»ا
 |١ وزنا ترم زركال مت اجاذا اذ هالو بالا دامس للا منع
 | هعاحرأ ىذا ال ملول انف نقيتثل | مدع همبب اجأذ نقيب |

 )| ىرلا ني لوا نكلا زنا نال ملون ىماحر| لاي ن ماظل لوقا
 || ةالطاخلالاث او تكي لوا وأ بلاوملهملاوتعا تعبلو
 ا" بسعتلا مإَو ىذ ملا لاقاغا لوا كد لاداعأو ةقتعل | ل" 2

 لاا مجرع
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 «ااو لَو ةنالا بين لعل ق نصور بمعن ابنال ره
 بود .ثب ةويجإو ثني نس لكو هل ف ]افلا ئم انه رصلا نأ
 وى وبدلا جار بن 1و1 تسل اربع لما هلع البلا

 لّوث | اديعتينع ةارمانتروصو كلوث ثان لا هجار يلع هلو ةربعلا نم راويمللان اجار نال 13 25 لملم ليلا ٠
 :صئلاوه نبالاو نإ ث وأ بام ءازيعاوعازج :باوطل انك ٠
 :نال لَو ناصع ابروأ نوكىاالضف لوا بالا نود:
 ن اواورلو رطل م نمل لوقا تاوحال او ةوحالا ثرموناال
 "فارم غاررعةرعأ الجروأ لأ نام نا درع تقنع  ةأرثا ظ
 ربط لزم ] مزق رم ءال اهيا لعؤلملا نب انح | تعا | لوف"
 اص ذأ امهيرحا طيار المرا وملون ةالأ وما الو مص. | ظ 2 اهدا ولوعنكا ”ويبص لعّوتلا لا وجار ال |
 م ار ا امام لا - ٍ

 لاننا وة قفاونا) طرطلا| روض سا نعول التمس ذا |
 ارعزعوج لوالا امرشلا ناذ ككرت و 2
 حي لدا تيرحواعالا لقمر ةمل | امر نيل نافرلولا
 . ةاوروصلا سرجار اك اهيل مارحاضيا ةرطلولفعلا ناف
 - امال ما لطاب سلاووصلانالاوب نا هلق كوم ادىلولا
 - اماوذلتادلا ءاذردال ازولد ةل ل هاني سبا مال و ىلا
 بالف اذ لاما ماتو با
 طرتسرم زب الو تملا لاف ثحرو قا هارع اغا هر كرلا نإب

 هركذام ىلا هراشا لونا بانزككا ةركذ الفعل او ثدرالا ظ

 ؛ثر نا اعمالاووزعررب غلسااذاو اره كروزفلا' ١
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  قّيعلا رح م |مءازتعا ب وحد اعؤاقن ال ا طرتعاو دعلقمل د
 - ىعئفنش هاريلا نال كلوت مط ارتعا هفد اه اتملا اعالو

 ةالشاةاذرو ماكال العتب تصف اعرشاهتوبش 0٠00
 قالعرؤ لرب الخس اىلاتبن اعاظاو لو [موصتس باو ضال نالغإ
 | ناوروالشيضتلا لا مايا او رصنلا مكوالوق ضان رس و
 | ةفملوتلاازعو لوفا ععرشمن !لوالطو وو ثداودل ناك 4

 |وث هاركلا تاكرارصلاب لعا ساو ومس غي الخر وعام

 مس اءأول نكت لودأ ها ةرش ابا لعهريعرمل امكن اباعرمشتو
 'قكالان نب لوثأ اضرلا مدعو مرات ىهدو ملم زاحمد أمنا
 ظ قس اوبر شنو |راود لن انس ”طهالم مازا نس )لال نر نام
 اب رت نم دبإل نك موت فام فول اقكا ويقتل ءالولذ |هاضر

 0 (2 امروب يلع عيال لوو هرابخا , شن أ غالربرثن نم

 "0س ماو نمد املان |هاظل ادالوب ريت اعاني شل اذخو
 ''اعاو:لب الامني نس رايتخالا د اسف ن ورب اعرف اضرل اذن |
 ون رمح | طوس برعب هاركال ل ثم نلانل | فلل نضمرفنب ل
 . ةأضرم وسم مملا لاف لعد اركألا م اكحا ترن مرعل تس

 | وعل ءانلزنوف|ذ اننا هرايتخا ء رنين !نو د از لو
 ظ ”) زفيبحو لاذ كزلاو ضل | ]اك صاخلارعام ةاعل اب دار '

 ه اركألا قمح ْءىونفلا لو ناطلسلا نم الا ٌعيحسال داركآلا
 | الاضالطاباعبب هاجم مزفو مارق اول و اع ن اطلس ارش
 ١ توككززلانهنالإ |زنوم نرمي نم لعوبجيال ل يع لزاهلاب

 ١ لوا حاص اضرريوب سف نأ امزم ]دل انك ملوق ها الذ اهرككلا
 ١ كالا ىزنلملا ىلإ وجار لع غربزعلا ملوو رلكع نعالطاب ناطاذإ

| 
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 ياسلام عصر ذو لوا يل دع دعركا ذ امذالجت ]
 ْ 13و هياط زبه وكو دما زوجت اون ايتام اح ةركل او ةرساف

 انوا ايه :ملا تذ اجدوملال تيك اغهرككأو لسوادز وجبال
 نيباورلا ىرحا | ذه لو اداثمإل ببلاد اضاح | انلضا لعانبرلوف ٠

 هوذا عاعةرساؤلا “حلا ةؤتلاب كك تنال كحال ا ةياورلا لعد
 ملام لك دون اذ وجنرسافلا هيبلا ماك باب ئؤاوتالاةمالعلا ٠

 ىلفتم اضفئاشر| نيا باك ء هزازبلا و ةياورلا لكت لعايشم
 هاو لك توثب مدعتياور عتتزت اهب ذ | انك ام ىويي نا ماقلأا"
 ااا نالثكديف لّوأ ليملاب ملا ئوراو ىلا رفلاو ٠
 رك بلاو ىراؤلا هبرلا ماكحا فرم املعوتلاب اضبادس انل هيلا 2

 ًِى '

 0 ظ
 ياكم الاب لب ام دارملا» افك ة يزعل .اوح م )ءانفدس أ بلع
 رامرع وتل صلا لع و م ورتلا وجوب 2 ب صرفو هضولالصأ 2
 رن وش رسانلا ناك ذا هاركالا نا نع كال خل صالاوه .
 مواهب هضولا لص | غوبملا لاقي ن 1! اهيلع مرك نما عرب ١

 دارا طورطلاو طرشلاراكطضر امل قاما رعد قال الإ ٠
 - لاكفْف ْموىلا دانسالا نال مصملا ل اذ هبل ارهازهو مجال."

 - لاقى ا رعد انبا ىا لوا ضف تف وملاد انسانا نالضملا
 . ىن | هاّسال رؤملانيحىلا دنس ةاقولا رش ةايبرئلاردصا
 لايبال لو| ه] د طعمرل لاهل تنرعامو لوف قجيالام فد
 هاركألا ةروص مث ىرشملا ناو نازعلاب لكم نال كلا لوقوه ]ماهل
 خلان اسنب ثيحيرامرزؤن نعزاخم لع هلو دال غيتلاب هلع
 ىلع صولا مهلا نع لورعلا ع الماح نوكالف :رقلا عوضوارحا كا
 عايل هليل دقت عا هاو يف اذ نفرعامو لو غلام ظل ن|ملعأا



 . انعاولولةةر قالا ىلا هجاد اهارو يعل لوا اهارو اب مزمل
 . ىصعلاو نشنلاىا لوأ 67د اغذ اخول قح ملون ةرورطلا نع اي
 . ويم الو مول ظانا ذه لوقا ئاراابرارؤملا بش ىكذنال هلو
 - قعنلا نافك لوثأ اعارحولاداصف لو ها 6/2 غر و نحب
 "| ابجاو نك قيلرق هن ادار| ن اوه هافرطا وس |ا4 اهم او ابجاو
 ١١ به ابالا بسم انضرت ىرلا ذ |. نك ايف د رصيالف
 |١١ لوانتب | ثيح'يلصا جاب الأ ن |ف منم ادب اوجو.ةنيهب كوجولا
 بلقلا نانيطا انيعدارملا نوكت اذ اج رلوف لساتف مزيل ارنا
 نيس | اظن ناالا نون اذ اجو ماوه اسف لوا
 4 72والثمبيلصلاوا ما اد جاع داركألا نويرق لّو| ه١
 | ن العر اذكا هركاذ نسل نإ |لاكن ارقلا ماكاو زولا اذه
 قب هتف وزع لف هريعزحا اروغ مب نأ لابي زمنا رع نب
 0 لحصد |ءلاين نحل بيلصلا| زوم ىوتلو) لضول رك اردت اك
 ةيورلانع هوا عا افارذاكت اكيبلصلل ىسو )هنن انس درا

 اناكأذاارف اكنأب ل لات ذأ ٍلعدرلاام طمنذون ملا يب طم

 دول اره لوبا غاشل زيما اع دل ىترن ان امال طم لت
 1 لولا غاذلا زوما طرونل ل هريغوا ايروم ن ونس جوضلاو
 هيه لونا ابحاب كرمال تجرد ىدا| نال ولك دعرب الدنا
 ١١ ”اكلواذئشلارم لعل الافعيحزللرم الا نوكرت هاف ثك
 وسب قال لا عالة نم قال
 الطلا نف و نيع/أ تنطلك وو وفر وطحم 2 هل ]ل يحرم ال | "يصل

 لمانلف كانه د ون از وكمال 1 و هوركد امزخ| لإ
 انا/ ع لوا طرشب ىيلرارككلا ال لوا اجصمالفا نان.
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 نام ولون نال واط او ين دضانم نرط مدع آ
 حر لول لا يالا ناب بيجاو لو مرق زلم «درجو

 ظ را ركذ اماشتسالا نا [شالزبب لقا ءاءركا ١
 00 لصف كك مل ناز ع مرلو هينا نم تضخ ميلخ ىلاعت كلون نم ظ
 ش م ا اال

 لوقا هاريغلا دوب ءاكر مامي! مل ار اصب || صاظلا الخ
 ض ا ظ

 ايهناكن ارا علايد أملا و ال ظني و كوشن /[موروموه
 ند ود اهو نوسو امس | ةاملاو 4اذ لوف« نيل هننم ارو
 .ركونا صدا | مارعو ل2 لوصالا ءاضِم ناكؤئمم واس |نإملا

 اًعاروداوداغاناذ مالل او ةولصل |هرلعمل وورمالالاكزارلا
 ظ ماول ولا ادو نازل ماكل ونا :دحابالا جو لعوه ٠

 تعدو باكي اجواغا ”حابالا جواعوهاغارفف اوداعن ا ٠
 هيغا نو تلث اهيجرلر وم ظفللا ازرع هريس ف ئاقلاكدد بذزلا ١.

 ول دما نك الوات نعل ادرك دام لاجمالف نرسملاو ٠
 ال مناد اغاهرم ةاكنافز 2 زلكازجا فملولا نك
 0 افالم ناو ركل 2
 نرلا لع يت بنورلوت حرت لو هاهليادنأب ,اوطلو
 .دبعقا نول ماو اعالا ضيشينرب لووا وير لاب نفل ادع

 كولا درس ادام ذيش واكد يرعب عمل :|
 5 لرب هاوهداش | لويأ قر مّبحالص هنمو هوت
 .ةاتعاؤ طاملا ل نعومي د طفلتل اد هاف فالتال | نم دلالا .

 فاغالا ونت ارب ىزلاناف)مان ن لوا نورجلاو ىصلا



 ظ كيفلتا اعاضوصم هورككأ نوكنيك دوف اذ اياكم نضال
 - قلشال هضبلا ف اموريؤل | ماوطازكو لقا الضا“نةلولمتال
 اذا والملح ارد اب ذب ءادلو عدنا ركاب او
 / . لاق مالك لف نايا هذعؤ ةباورلا تتح نا ل اررغلا ناك

 ووركلا ركل نطام توكل سدرملا طعةيامسلا الن اغني
 وزلا م دارا لق اريعلا حم ئاعن الو وأ: اسال رصل الرب

 " اظن فنا شيلا دارادزسرلا ةنيارلاو ةثرو |
 ناريظالا لونا الطلا وتد وحفر ملا ةتعلعمرك/ارف بارمل
 دايت أو هركلأ لع هركل| وجدو هيلعدركلا <وقو قحو لوني
 نصال واهل ف تيل انف انل ان اريح ا لوما اتخالاب
 الفأل علال امو هاركللا ضعي املاهابب ملوتو ولي اوانزنت

 نم هضوم ئفلا نا ملوث اجيرعذاثلا غو امازنل ا لوالاذ
 ريخة اكو ناطلسل ارنعو هاركال اد خان ال|لاق لوم | محلا
 ا تيارا نان اثل لوشن علا وعامل
 .عركأأ داو ضل ) اقر وترعلا هضون غ4 هانم نوكن ا
 ىلا ]د ملا ذاانهولبزلا لا لوقا مم ارم |نين'مل تدرلا

 هذ اعا نت ل ةرناف ناعإتاب ىطمولطو قع لطم تود
 ا

 ول قتل أوصال أ نم اهراع د و دول صحون هاركأل ا ملاح ئ ملم

 الو داس اع ىرحا زكاة ع ورولا هركأ ولن اهل ابب خخ
 رئاسل اعروكل[ لك رجاب ئد نال ةعاس نم زوكد ايام نيرطم
 ياسا تو كك نا ىؤل وامر ظن اضم هارت اضن

 نيب ىرال لوا نيليل د نبم كك مج نانوجد لو تحف
 ئرط ظ ض ظ
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 ظ ا

 انهن اكو رائدا اك طود ظفلل اف لب زمملا ف ئيبلرلا نينه
 كرف لوا ىربُو املاروصماولا ماهال اهلاقامولا ةداشا ١

 .نوكين ادرقن عمهم مالعلا نع ن ازوبغل ةداشا/ اف
 عا رباه رد هلك 1 ىييلوا عل ظن اوه ذا بلا ناذانكررازفالا

 ءار مرل زو كلما جار ئيوضوملا طوه ولون لوقا هأ ةهللا 2 0
 ٠ راو هو فش انكودلوو ةمفشلالل 2

 __ تم سسسا

 وضي الر يولىالطئثرزغلاو نمل نيب ددزن امد[ مطوتجال |
 نب مارعال |بجوب ن اذ نلف موهل ا اه نمصملا|صصخ ان ا

 ريملا نود نورا ووصل | وجو لوثدفعيب لاف لتأ لصالا
 اعذاتعا نال تاتحالاكئمسل نود والطلاكمبلا ف لوث ف

 توب امدوحولا نمو ءزنلاب ماكحالل ةريفم اهد اًبعاىا |
 هلم دوحولا لوؤدلا امتكان | ىكيس ملف ماكحال اور اثال هيلع ْ

 اجد ابعا ف دصتل | "يطب بس هوكذ ام نيتي ل لأ مودعما
 لرب وك هذ |لاوسل ١ لو | دصتلا مدد الف رل وف اعس ةدوجوم |

 وعلا مرون دار || روع معيال نوجا و وصلاو لت أون دضفل ا
 الاول وبلا نينو صاب يزاناد لقا هاد اغنلا مدغب ظ

 يلٌكو دازنل |مرول ئىعاا لي دانلا (اًيصال بواغلا نورجناو ا
 ليا قالحالا ون اوهداتعأب لوي راركتل ا ةيصوو نم ملا مالك |
 د ابنعالع'داونلا مرع طف دال ناكل امدعد ادوىا |

 فقول اصلا ككل نوبل ةالطلا ن | ئيل لو ةريثلا دعو ظ

 ٠ لاؤالا ريقه ورز هولا لوا رعلاو قتلا نيباهصدوزتام .

 "ايما ناث لونم ةزجوم نأ كليا لوو ةدوججوم اه وكل اح



 . لصالا لعلاال| هبل نإبب اش افلتن اولوقد ملف لاهل ذاميلع
 7219 داش جل باك معاهد ثدي لوارول
 ١ يطا دال الاقي ن |كدالأ هلعلو لقا ا طاق لاق نإب
 . باطحالومل لاحمال ذاريملا ينل مدصتاذ | هلال صب فرغت

 ' نأ ءانومو ملوث ككرف لأ هيل املا باططل طوقسا لو
 ' لوا ها 'لاملابجاطمل طوفسا م ار رع نسل العرج د اؤاقلا
 ' ماصق لو خاقلاىلامجار مار غريعلا لّوأ مار لل لون كت

 . هللل ةرابع عاشو هوما كح خازل يضر اه ئجب لوفأ الحم
 / قحرلو تهرب رملانامزلا هالات دارا لو ظقحوربالا يب

 | فرعي *وطملا لوو | لع وطن ام لد |.بد اريوكتم كلك انإس اوت
 ظداوعو:ةباسلا نرصل ازحاوأ 1 كر اذل "م فلس كا ماعملا لإ

 ' |ساخويملا داك لفرد لاحال كانه كل نسر وكرم دان
  دانعلال از اول هاو صدام خطين اوما كارب اغا ازه لوا

 - ثيحوامت لوقا ناوزعتلارباس غ اولووؤعذ ازتحا]ب ماو
 ذاوذاوهإناورفنل اناس اول ف نعذ اثحال حدر ظنال

 ١ لوالاملوف عماشل اىزاخ حرف لعلب [يز/ىيبل فاشل رو نع
  ىألّواؤاقلاهرزين ل ةقرثوعاو هِي ثنحوأ نسل انا

 ظ نانو الص ارو الدنا المسمي ةرادكنع فانعازمكال

 | .شنحا داوريصم اكد وصلا ثن اطل يسل |ولعو 'ياعسلا ميلغ بكد

 | ؟ةعزاضال سلك لقا طال هرفي فر ضاوي
 ةيءاعسلا دعصحد رد ان ءائالص |هئانعارنن الذ | ال مع
 | نعرداطف هني كنح |ذ | ىلا كموصلا ثناطا يفسل | لغو.

 هينلؤاهادب بلل هش لاقيد أ هيف دهعلاو موف نارا
 رنا يللا 00 َ 7-١
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 لو راوتلارشالا نسرب الو دينسلاف رجوب ال زيل ازهذ اذن
 " ارم, يعؤتنم الو ل انيد هيلع لولا بجونسي اعدلوملا لاما
 اببس |: رعادجون | ملوث ها بصقترمامرطورس اعلا قالخاع نوكأ
 يله ]لاو دعب ببسلا قيال نا ةرورطئا لون أ ةرورط هل
 باسل للرلاىلا هيرشي ن لماظلاو لوف ثوم لوزت هنت
 ها وه اضفلا نالطدو لثم ارم رقم يعن صو هاك اذا
 نالوني اور وك غاذقالا لاَ وأ 7 ول ا دضتعا ةلجملا هزميو
 مخ تلو | سيحاع دانمملا دس ن أل ئبرطلا اعجب دامنع سبب
 هجو ع لوحرلا [ش قالطلا ؛سيل و مس اذوهو | ناك
 ىضرع نفخ ان |لوطدلاروبو ضرع ةحار دا هزل | لص ال
 دال نع هر واج هذسلاو ةرواجلا هيفروصُيل الر وصخ ذلك
 هدر قرط نال هئسل دعب هدر نعال هاب لاقيدأ باب لكك

 ملَود طمانهيفو ىتن ا اوبس انه ؤ دال و لزامملاب حلالا ٠
 ةايمالوأ ف لطم امد لكم نمل عالسلاو ةراصك حلات ظ
 يلا :باغذ لّوارلولا الايس هراذا مرني لف اوانلا .

 ثن] ا الحر ناكا ذ | بشل اب هراردا ز فسلاه قدصلال
 ةامأةرشملا تناكرا وذم انعل |كقوفدةحورل اودل اولا ءايشا ٠
 ”ةائل |لومو دورلاورل ول ابءايشا ةنالئ ةؤيض اشياق ٠

 لوا هطاوعتسر | للملف هولا نم مود امل هتف ىلا
 ثلطانوهو دشررل اركت ماو ها اج لعشح ةيصول | ىوس بلا
 كلطملا وون ابارنتمم منين | صنفلو لوو |راكلاو ليلقلا لوا
 ود ديد لص | نماز و لوقا |هلام ف لصأ نمو ملوي لما لا
 هدب لذ ناب ورو لود مانف بزعفتتي هاركذ اف لدعم اكلا»



١ 
 و 2

 . 4/6 :لالرلاّورط اني ا هش يباني ازوجكف لوقا لالا
 امكالاق وابل رح لصق عا هداو امرليلد نم قساكدنئ اد
 ١١ بجو باب لعاماو ذك ف لونا هبزقبتلا [كا شو
 ةدايعلالملو دك لوا خدالل لعزل لكي هلذ هاوثثيدلا
 . دكاطو الا ةوكائاد لوف سانا موب لوي هلوفو بكري كف
 ادا ةلع)ااهاو اق الا دزمزمثحيض لاه
 هكانالو لاول هلا لاو لوْثأ هأرط أزن نعال ةراخت هزالو ةكف
 نكو ملأ لاق ضان نعةراجن وكن اال طابلب متي معا
 امأضرلا مدعتا نيب ارسل م ناذ لون اهعسب حارب اهسبكلل
 حور اًنخاع ئيرل اضن مسبطلا انلق هسيلا رعب الق, ارك[ قس
 ١ لااعرف هني د هعيجب
 ملون اع وزن ةويشلا نال مل هسبل وهب الذ عاجالب هورشم: كك
 انه جوبو لوف | اطخوهو بلا لاق ءاوث تكيف لوا ها
 نيرا مالسلاو ةولصلا ريلعرلوف ةاكم او دز ال بس عزام
 اضنالولويملالجرلا وارق تاروجامغتاروزام
 . كار از الث غريعلاو ةولطل مزال ملا مازاتسال مب لوا
 «ةلعلا)ب :ضنو لفة طواعسرزلع> |امهس ماخلاو موق نوندملا

 نابل هانط داعم هنالازهو لوو يل انعدولا ع :ئماجلا ٠
 آم ىلا بجوم ن | ذ ضو و لوم زماتيلف سايل يم ٠
 | ساورتملال ا جاروهو لوو ةريغل ا ] ما , رع وهو ملا
 ل اساور و علا ور اناد اضاعا
 طاذس | نوبل هونعملاوىصل |نذ | ىلع جال لوا انرزع
 ريل اكان ررعؤملا طاقس |وللوفن |ملعأ سو ابصفت ىجبتو قمل
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 الا

 ضو كلف اصملا# هر لوف الان ناكل وقتي لكي وف
 ”لاكو لو|غباحالبحاصل الف | وم اج ةرهملا زم يطب هجر ل
 راج لعاروج اربجو ءازنلاو سلات ريلعار جي اييصاكر نإ

 فرغت لوا الازع و رلوث املكوب قامو قوبل اهمؤلعتنالو
 - هسفل ةرحاوسه شايب قرت لوالي لوا [ثلادبعلاهرشابب
 سحأ 2 هربخ هب اجربع هيل ةرجاومز اذ يضخلاري عوز |ب ارجل .

 ةمرلابضرلاو لق ه) دوك سد دلفي اعاني جس اماعييلو
 لوا اصلان ولماسو انلا5 | وف تحف لوأد ان واف

 ملو توكسل ادرجتزنتعا كيحام محلاة احد لوتين اهل

 برلان المح رط وول يبلو ماوقرب اظن ىتزلو ىلول ائعلاس
 ن اكن و عنبرلاق وطن اكاذا لوا وجالرقو مجرم

 ىولا بانل ئيطاب طقس ثيكتا عوتماضد |رمانل اوه رزغلا
 لونا د |مالكالذ الظن مد رأوف مال | نع دب لل دسل |اع

 ن اكانذ |نوكتلانوكذ الدر اوريغرظنا | 43 نا ىراعو

 ذأ لة انذ المجال سايقل اعبي طال ةيمخررطل اهفد لحال

 دوال اسشلاس اللوق از يراوعوريولالامذ قرن لا
 يهل ناكاذ أن وكاغاوبعل اكلم  ئرعنل ان ال ن ذال ادمن رجلا

 - ددالان اب تيجاو لون امان زكر يل ىذالا رعب جلا نو كم |
 رد ماس امرا لقد | فالؤعب لوا زرت ىزكىبإ |
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 هيلع مالو مرمل لوث لاوسلا هنري ال ليلرلا اه ٌةوفويظن لاف

 ناكل وق هال كمالذ امارة لال عيلح الن لذا |
 لمستمازهو نزل |ةءالعلا لا لوف اريكوأ ن كلر لق نيد يلع



 -اصصح بد 2

 "أ ىفلوطرلاونيالذ كالو هنقرلاوزتس وكل اذ ايدل انا
 ” قضت برك ري ةلم نعل ولا ذاج اناا لجأ, ىلولا كم
 ؟ دف قزتتسلا 2 نالكلاغاوازه اب نيل و اع ليم هزه
 ل ملوث نال اه درعو ىلوما نم طل وحد هني ةفينحخل

 ' ١ ”ل(يياركلا ذ الان و رع ن اكاذامنافؤمات فاد لوا ها
 : درلوقرب رزفزحا جو دم هةداتككا رعب نيدلا باكتر | نوكيا
 ١ مكر تورل انام ىلا ةراش ا نوكن ىلوال الملو ةراش انهو
 * هكر نيرا واع لماما زعلا ئس لووادزعلا هفد عا
 ” اللولو سات لولا ها مولا زعزسد لوف صوب ىض
 ' ةىشب مرقاممدارالوالا لوا دا اهرهرمء لولا لوالا
 ا ١. هاقو هااعيسوتم |ذ اهووصحت | لعراودوهو احط
 ! آم هامضاولا ]ب راف وهو طساب مهام يدار |غاثلاو
 ؛ لوا هييسباط ار ني لذ اوف بكري لوقا يلزبسسالف
 _وبع بكر اصن لوث ءايضار نوكايناثءابن نا لعاذا
 أب ايليا |صاصتخا اع لدي بككاب هيثنتل |صاظ لوقا بت
 . مزلامدعب لواضنا هبنكب نيلقنل | ىمقت ئطاذذح يو نمحلا
 كو هللا لاق زخاب نادل هاوتومل|ظانرعب و لوا هأ نيدلا
 تل اكراصو ملم لضوللن | ”لظفل لو أ هرحلعرلا هعبأب
 ] لوسزا والا لوا لوال| بوصف ا هرعل نذ او وما نان
 تالا مص ئالخا] ذ ان اكلم نو هاملاريهلا بصعوأ
 ذا اذا اكداصو كلا لا ليلد ىلإ (.ييْوح َدابال ادع
 لقناذ لو ةداضملا وس ا ننال ها ها هبكالولا

 ا



 سلو لوو ءككأ توثث نعوناملا ئبن ملون قام نامل نكس
 ىع نوطسم ذاف تحف لوقا هارلعو طحالب نولي مال ريس
 الكسب ىزورقلا ايمن اس ها ذاجاذ !امْنالجيهلوق
 لوالااهزرحر اّنعاب صر | هيب ئ الجو غاثنلا اهي حر اًساب اره

 تلق ملول الأ نيطب ازه مرتب لوا جلاش هيلا اكوارأوأ |
 0 فصال زاوتعيزدو لوا داموزلان داو كف |

 لواداثراوئيوجرلا هيبدري اورلو قي الاكل ال يفت

 باجائاضبا اهورب أمل ةيراو نمضرلا دز وكن | ىشب

 نييك دوج ضم ثرأل نع زجرلا لبان الضار
 دبعقل ملكة و واود اداولا مدعرماظل او مل ةاباحلاب

 ناماظلا لوا ضراو ىلوملاىااقرتفاف دلو ثحنف لوا |
 لوا بانكأ بجاصتي اور هعافاو لو ضيم ا ورمل نلاقي

 ليلمتلا وف ازه لعو لوا أ هنومسشيل يزال لوف ىرورتل اقل
 لون مترف لوقا ه|هونض)عا ذاف لوقر وفضلا هرثق علا |
 قبس امم باول ازه لع لوا هأ يحن ابعد نم بجاد :|

 فلو لووولاس قرفلا ةداؤإل هراركو ”قاسلا يملا زحارت
 اذه فرش نيكْلم ناف لوا |هاءا حالو لاقل ن |باوعلا + |

 رات ال لوصؤلا ن الانلق ةاناحالو هلق ةريا تاعزلا

 9!“انلفدهبد مز يلا نتلاداطحاب نوي نافوتفلا |
 0 ش |مناوانهحرعالال هلالد لؤاوا ءاثلاو لة زيلدب

 ا
 ةبصولااذكو لف لوالا هلت مااعانب ذاثلا دعمت نازل |



 2-5 دل - جوج بو سس

 دا اراها لوتس لتبلغ

 - لامؤ هانا لغدرب نكرل و هركذ مزقت ئمي لوقا ذك

 أب ىتقتن هاذ جوك ةزسم ني لنا لو | ف تيؤرفن 2
 ايو بوزوأ نينا نم انلا علو اثوع باجل ىرعو لوا الد اهب لاك و أهرب ومتو راق ف اّتمل او قالطلاب
 ]/ ها يقي طب لضم ايتنسأل ,لعايلوه بوك ناب ارم هيلع
 ' ارا لول الش لو أ و !”يلصملا ءاضيتسا ماو طءانتل نيا
 ' هرحا ىلا لف فوظنلا نوطوم لود لاملل ل وتس لاما هلو

 0 از لوو هادبعلا
 يال كد ازاي هني لاب دولا قلو مري ولعب لقال اكامزارواث الئلَج وصلا
 / ؟ةلداملو لوا خرطلومل | نالخيءذمض تذ نال زب قام
 "| ””للضو ]من ال دالكو ىلعنلا لع مالك امل الد سي غال بأول
 "1 لو اقزتتس ىبرلا ن اكأذ | نص ىنج | ىلوملاونءل وب باوجلا
 ١١ 21و11 ذ|اماو انا هتضرل اوْوؤَسم ناك ذ سم ازه
 1 بولا بانك باوصلاب لعا ماد م ولكلا مو هلكرشت
 ١١ فرن راون نانو لو« امل لا يصف دب اي
 ريفا ن | اي[ نو'داملا فرغ امك الام وكي ضاقلا
 انما مرج نوكم ىاسلا ئذالإب نوذ اما و ئحاللا نذأب
 ةداملاديفلا ى أف لباتملا نم امزجي املهروب هركد لاهو
 ناكل نذابال ف ئرمت بماقلاو مذ امنيؤل | لام طف
 ةراّقلا ءنذالا مدذ |/1لو تكف لوا هاا اركذ
  ض ىنرو دام ازحات جو ئبامدعبببل | اتيان اذه لوقت

 ا



 لوفاابوععملا ياو قرظت الخلا ةرغوراوملا رتل ثول
 ريكي نكه | ذا بوصحملارياوز بماغلانمعيال :ةحولبزلا ماغالالاق
 اذ|اكدوصويعب بوصتملامراصاعالاو كام ادي كلاز |مرعلزؤن
 ازكو يف هصلا مرول هيابلا نمت ال اهرل وو | كرا منيف "ب او بصخ

 . ديلا مرولو انركو امل نعي ال تعاضؤحرش اوم نعلكل | سول
 هنائزص اا زهزل السم نانباق ىوانفؤركذ نكي ةاطبلا

 نيج خبل اركو|لاق دما نباربي ةحبكمتتساذال عم غ وا لاق
 اماغاثلاو ملف مالا ةلعفي لو مالا اضففو لعل قاف

 هياضفال كد لونا ديني امد نوككىازثمدل نونا
 . اطلعوا ناويرلاةةربعلا:طقاس. دوما ن |ءاوندورلاىلا
 لاقد كلالات :لئاملل يار ىدربال اشم دبل رض تاراثنالا

 بعزم مذلاررصل :ءاقولا رش و لوا بضل موب فسورون| ظ

 ةيجلاو مموصحلا موي طع زد ف كهل قبيل ذ ل دعا سو ىف ظ
 لب“

 أوو عرمتهور زوتماذه مورمملاةو اهتلقو تايخولا يكب
 ا أدل قال مدع, نعول هني ل اضي اوما ططال كلنا

 !ول.أ ركام عاطتفالا جو لات ثيحشاهنل فرك ع باجيذ ]

 يلا ةرجو ناكن اووف « ابي ىرلا بلا ؤرحون الن اوهيلبلا ٠
 ملأ رهلاب باطم ال صلا لات قنا ماررلا<افنا ازهالعد ٠

 نالراو كول لونلا عع اق تاكاذا ئذلاب بلاطم هاف ذك
 < ملثامم ماسجالاذ | لوى مناوهدَييمْط ا عيلزشالعزلا
 ورع كى دو هإ ف ةتباتريعت ادرملاوةدزملا مالا نامت
 لعزل غلا ءانمم نادل ةئتل ملال ددداع لف :نراقتلا
 اهدا [[لوفاتنطلاوؤقلا نمدلؤ كاقف اغاولض لوف
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 قل صال أ بجاولا نا الولو نارعلا سيال هروب تلك

 | يتنطلاوّوفلائالكلصالاؤ نازل ريش اووبل اناذاقرف
 ١ | الإ للون دلتخا ناذ ىف معا لما ئن نعل
 محلا مرفاؤئاو لو ميلا ازه مردف او | ىرعلو وأ وف ةوبصلا
 هال طل نف باكل من ورب وعيب [مزاللل ةزيكل ام انها مرق

 ئعب ءىكك,لهبو سما لات بجوه زال ل وأ بش ان اكول ٍفلماتف
 0 ب يول | مايف لاح ابعلا نع هارب ول اهيم لو ماكالا

4 

 اد

 ١١ انكر الابجاو نارغلا نكي لولو مهب بوصئملاب لفلولام اهم
 ؟ باضؤ اهلا اع الا بكال نا اهنمووجالاذ هئيدل اد

 / «ةرقلا بوصو لن اًوِع ياصنل | يضقشن || 3 !بضافل ادي
 , ١ هيض هانا باولو :.اهيلا و هركذ ا نك ايما لاحبوصقلا
 را ةقلادرورلو ىلزك وتلا و لاملا فد صولا ميس ذ دجول نا
 ( بحالرا ورماذ كلا در نال ئمي لو اماق ١ الاذلخ مل
 | لانوس اذا كلوأ لاق ىاصنل ا ضععتن اذ | ةاككل ا يلع
 رز ىلاونمملا نال نإ 2 ذ انتم اوحام اولا لوا هجين اول أون
 / ١ لد ىزكىياولصالا اعةررذل | مرعرزع نوكي اء لل
 / لح ةورؤلا وم مل اداصب الروك ل امو قلبزل ٌمةلعل | هدر
 ١ | هاصالاوهربطلان اذ جمل موب ظلاكذص اب ىيلد | طعويملا
 / | ”تاعانه ىلا ايهم اذا نعزممل | دنع ]لام اصب الو عن لخ ىلا د
 , | هدروه اعرتفبت ىتملاب سسايؤلا نال لعد تنل وفنان اكد
 |١ زوجين انريحتناو لوا ا هلاوككا نا :لاككا ريم نعورلو)
 :| طر لدار الاليم نم بجا اع ليما هرهنع باكا
 ْ ذوكم ولتالب دول ئمي ل وأ ز اوجب اوه ةريحرل اق روكذملا

1 



 - صاضنال| تقوم لوو الضفالا باجي انكلا فروكتلاو لو

 مق اهلو وار يعلاو لاه! نب اف بعضلاو مل لاق مولتلا
 لقب ام ناك ضعل اا ليفت وأ ها نَسك فل نال اوف مو
 بسلا طفل قالطأ لون اداؤع بما ذاو مما لان دامعلا غال لمد

 تاروطوم ودبلات انا حمام لاق -اكأنلا) ب اعز احن انه
 "شع نافذ اثلا لول يله ال رحل وترا وو ]بلغ وه لوا كلل ادي لاوز

 لاقو كلا وش زك ديلا نو ب ديلا ابني بعضا نفت
 هتاف ماركإلل عال اجزمربلا ةلاذا تابث اب ناكل ن اك اكألا .

 بعفلانااولو صل لاق مرفت ائلطابل ادبلا تاّماب سفلي
 ىأب ىرش تيلو ل فا ئولا ثقمقل كاملا هككم ةلازاب ربل | تام

 لا مواغملب تن قموئيعلا ف امش كلاما دب لاذ | ن وكتب يلد

 اذان لهنا ناضلات ناز وكوررظاىللا هاا درتكسدلا |
 تفس لازعو صل لاقل هلا ن اضبجتال كلاس غلب )لا ةطمف دل نكي
 ل'اشريلا ثان افتنال ده نع ملاغا لوبن مخل لوا دامملا# |

 دكرتلا لب ةماظرعةيببسلا ناو ءانديف لا ىكذ بسن ىارإ ف |
 بلا يح ةجن كالا نكي لذ اذ واو ىاسلاو لاش اللاش |
 هنن لكأ عدل م اما ئمي لدا ةيبماقاول لو ثكرف لوا |
 ناكف ن املا ازهىلأ هلْ ماوباضفلاو :دايشل دوب ئعب لوتا أ

 بصافل أ ىلا .جار هإقن ةيريزعلا لونا ىلاطلو ضل متلي نادل ١

 ار لاي ةريزلاو رك مرفملا كاملا ىلا جار ه| مث يطلاو ١
 طاب مدنا لؤي فرعا علا لا سال أ
 ىلإ كال وصلل نككوازصح كك ى| لنا ثيح ب كل داهدلغ |

 لذى الا سررلا قءاصفنب ثيركلا تل وأ ةاثلا ٌيدحرلص|و

 . كل



 لا ودالاب
 م خرا لا ود

 و

 ل ذادامل هضم اه لب دلكرىلا كي ل ثيحل | نق ان كلا
 ةمه نم أذ | ام زييملا ازه لع دجول | ازومل م وع ال ين هربع نمل
 اذ لعل لا الفان تلا لكلاو سلا ثلا ىفو هاكدسلا
 اولا نود ناو ىلا هانت ىاجأ ل م يرييع مالل | لمجال لامحالا
 ةن اذ لمانف ىاق نيغ تيافوهو ةلملا ةطقت اموه ن نعل لوبا
 لإ الح نخو لككاربزهل لاهنت نض حل اهيطو و يد احبصغ | ذا
 . لام ءاوانتل كاملا ىلا ةيشلاث 2 ل وزيف صل لاق تافىرلا
 ا كت ٍظِعج ان | واف صال «نامتسالا زاو> بجو ال هضل

 أ كلا لاف فخري ماوحز اذ اءاتيلف حلل اجري ز نيدىد نكدلعلا
 | ١ بطلامرول لهن ازه لف | مو اضم أو نيم اهلل 2 باو ةالطأ
 لعن او وح ال اكو ريم الو لاحم هلوفلال هرعبو نازعلا لق
 ١١ ن الريان هن ارعاظلا د لو بص اهلا لول ىبوتي هام لصف
 دروب را ذ|ةاثلا نام لوف هادل وانس اهم ال اذ أوف
 ىلرالاذ دانا ني ئجتساحمف انما ال ةاشسل مسا اهنع لوزي ارنلسو

 ٠ اهجي.زو ةائصعاذ | اهيزازنحا ارضانم ظعو مل ف لاين أ ١»
 ف كالا نحلمتشال عفاشنل |لاقو مصملا لاق لماتف اهندراو
 ىنا 'رغئورامل الب اوم ذ وكوأضيل كلاما ككم لوري الوبظالا|
 دال نوكينا شب عنانس ا كاملا يح طق الن اذ اين ان نسي
 ل 3*ىبلا ناصتن دارلا نلءاظلاو صم لاف لكك نك
 | عاف لارين ]هاظلاو هل 1 ىبل :ككلووأ نيد ف عاب كك

 7 فسول قاد حاد اصقنل | د اضن اوج مرول كلمت نوكينأ
 ب وصال ا وهو :د جو انتخش ةوأولا تلو نه ملغم

 . ملالات
 | سرا



 حوا ئيرل ازك1لاق لوقا جو زكنم مات هولا قديح صك لاق
 أهان انف حولكم ةعاف تيئضلاو لف نا رهاظلا نكي تا صافلا
 ىاولوا لاهل غنم: عا تازل اذ ةاجرا ناكل ون لودملا ىو
 دارا اجار نم دريم ءاقملا ف ىالاخل ة هاو د صولا ىانازلا
 طع وا هنلا ]بواب ةينصل |] مجال ىا ووأ كلل ايبس لوول ممل لاق
 ١ تيب وعل حج نيج لهنا | اريل ن اهرب روث و مل وم ةاثلا لوشل ادامتعا

 نادزملا |)يبناع هريع لكم غافرعن وك هج لاقي ن اريظالا لوو ةأ:

 تلاقين ايان ل صخ ن وكت ]قنلاب لضح مالا ب تنوتتفالاو
 : لوا مرتك اب لإ ف طوقسلا فرن لع ناكو تيوقملا 61 هب دكت
 دوعمظلا لوا برام طلاب هاوباصاورلاةوزصتلا لواؤ ٠

 ا عا وب
 رحامجو لون ىزارلا ماعالل مولعلا تداوم اكان اا عضاغثلا

 لكذ تبن انلق لوف لاوسلا يفرك ىزلا باولل ذة ئمن لأ قانل .
 موف بصقلا كغ و نلتلا قعا ئرملا ف ىا لّو| ها امن اهرحاد |

 ؟:سلاوانبلا ن اكو 6 د ساو نخل ها هاىلؤاهرعزطإمحو

 الدش ف ةحاسلا حاحا هان قل هل 7 ايزحاد متل اجالك

 ءاؤرئا فانك ب أوجو ملا لالي لءانيلذ ه وللا و طيملا عزت لل“ |

 مفر صحا غاو لو طمانيلذ لجيش اك ةناه انل اواهلاكتعاراللل ٠
 نك لول لفن الالصا عولا نوم لال لو ها موز |سعام

 رجا نازخت ا هبعف طملوالافرجالا ب ”شيقي ال ةونوؤ اق
 صاغ زبالذا بكرئعاذ نإ هلزث هلوقيو , سرس
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 ارا 91| ن اكن |ل ف! لاؤ نم ئيحرانل | ولون جاضوه]باقلا لوا
 د || نوم هرككام م جامضعدرب الف خان الا رم الغل |نيجر اننل صعب
 ١١ رخال | ّىقهذرب ,حاضرم وبن اول ىجارث كيس ن أورظنل | ىرجو
 | ريغلاو ىريرخرد ابر لحالا بحار فول ىأ لوقا بجاص أ
 ١ قرلوبل ماكاو وامك لع ل قرحال ىلا جاز ياس هلو
 | ١ لاف ورم نال ىزل انه وكلام الد لوا وول لفلا
 ١١ متراز لن ىرورملاد اممنب ديعسوهو لوقا ىز ورملا معو
 ١١! هتيفيكو رهام ها ف صف لعا هداو ثسول ىلا يل نول نب
 , ليلهثلا نك لوا تانناللب ن ابيب اب "يديك | لد رعاظلا لوقا
 | انرزع ك1 بيس وكب نا ليصبال علان ال عن اذل ا دنعف نلت
 / || والنفلا باث لربالو ملا لاق اكل تنلا لجيالورلا
 | وا اسانم ىفاشلا ليل نك ملالاو ءاوق نطعو| لاعل دبملاو
 0 انوكي نا ةياخل نجي ال معاد اف ثني
 | ىاهتنم الا يرطب لو ةاتئالاوهلداتلا لو ارظن ف ليقو موق
 ريل غرم اكادشتسم كم ذولا هيلا و كاك لوقا «أ بالا

 دج ر + ةهيم
 0 تتح ما تس

 ١١ رظن لوا ءووملا بم زر والد ماو ةلصتملا باورل اكتم
 ' دولا هنيبَت اذ ءىجلا هرهنمو ةروص عرس بضاغلا ناف
 كورلا ةرم كوول قع قارنا اذ اىتضانلا قتلا ئدم مب
 /| ئاثعالا ود ماوثلم ان رف لوو أ صال اوهو هركزي مل ثيح روق
 ' ةككمال اند هونعال متلسلاو ةولصلا هيلع ىل لاذ لو يشلاب
 ١ ناندكوز ل ما [هاظدؤ لازال ذ اناس قمدااوا
 "| وأ لسحب تيونت ناقل نا نعتلازالصلا نع لاذالا
 /(| تسون أ نيب ةزفانل3 كفن قح'تباث هرب تناام لم ناذ

 ةلاذالاو 8



 لهاا هونصلوبل ناضلا ناب بجاو ملوو تول علال لوالاف ةلاذالاو
 لمان: لودا ها نداولا مارهضجربل هما ذار ورول او هإ ف لدن
 لسا نا مالمو انا اءافتن | لعصغلا ءازنن ابل دنس الذ!
 2 يصف لو ناغلاو ناكديلاِّ امان ادرج اطعاتنلد ئيلوالا .
 زمامو راس امرإ الرب ناطاارركتب لوين اكدالا لوما عوقولا درج ظ
 رباغلا 5 مالي ازهاعو لودا لاسر الا ب هجورركب هانمو رلو
 بيس أون نبي ىرلا ةدالولا ن اضف دد هيد اطل رم لفت ءلوق
 ابد اهطاىلا جار |هزدريطو أ ناصقنلا ”ؤص ىررل|ءاو لووأ ةدالوا

 وأ لوو يديملا نم داز امج ملوو كح ملوهل يلعتم ةدالؤأ| بسب ءأود
 تينض صافلا :ولقو | ىلبزل لاق لووأ تنبن ملا هتبيت كيس
 كبل نأ مو ىذا عاف اض طوس اهدرف ىرحا ناك
 ظ ناب بجاو لو ئوصلاو ماونلائالخ امل تبا ةيشتلا ن افزلاو
 ٠ زوههان كاب باجر از وجو لووا ه1 ءاويب وحمار اش كمل

 1 املا بر نم بر اؤملا هيو ؤسس إكس عو هالوم نم نود املا هن
 همجأرد ل ونلاو نكارملا بباب [ | صفتر مف وهلا لام كريب ها
 نا ناس لو هك لوا .ءافنر | دنع كوم ملم اك قال لو:
 لّوانازلا ثيحزم لرب وهاب لوو قضاشلا ورد رضرم لعغا لوا
 ازوءولاه كعؤجال و6 ايدو ددو خللا لاق تكف
 ةدالولان | هاهالانم ةرهاظلا ةباورلا جو زم اهنا قيس امل مالكا .
 بميز|اذلا ]هدو صملا لاذ ايوفد ءلمانف مالا ول بسب تبل ٠
 ليزر ناو ىؤيلا ل اوزنلصجي ومار امن قليلا لاذ لوقا
 هيلع تي صاقل | ريب ةرجو الص اح وللا نكي لف مالالا فدان
 ! ينسوا لو لءان قوم ا ةذايزل أن ودةضعن اكامر رف نام



 هس واه ]يبا4تالاناب بيجاو لو ن ويدبام لي ىا لقاءا

 ]| ةقمالملا ئصوب يش اهي ايف طراشت لوا دا ىرلا جولا لعيب
 | بملان اصقنب لع صرب هاذ نك د لوا الة لت الؤاصوالا ذا
 1 ”اونلااداثا فد نعزميبطلا نمضى | لوا نعصلاو لل نم لو

 ١" لواسالض ]عا اهال لوف حو لوا ها بس دوك التو وق
 ْ ظ لولا ناكم : ثرحامو مل هب اهلصأ ههدزت ال اهيال اضيا تين |و

 افلا جانازعد ملون ناببلا لا ةحاميىوكلا لّوإ هاك وف
 | نيون لنا اسجالا ن |هرضعبو لوقأ هأ نب .موجيبربتفت

 ١ يلا يو كرا ماو زيدل ورهرلا ل: 0:ناقلام الل

 ظ هركدامرعب لذاضب| ئانملا نيبذوجذاف ةحرذ لوا ماررلاب

 ظ الح :ائارلاوغش الد لوا تافرتنلا ف ابعروب ال اموه مأوث

 "| هاءاويبالوا ركذ اهوا ماو قلابة لثاملا لع ئتي نافناورملا

 | لافضل لاف موي الام معو لضم لعا ناد ثجي لوا
 '| مالسالاردصل ءاملا < زم لوا هاى الار حملسلا فلتا اذاو

 "| كالوناعواكت ضال 7 ىا] قعر زنخ مذ اع اس نيناوا
 '| كورقلا هركذام ئالخازهو غامث الل اذ نت ىعيرمم د نسوا

 | (طنلاب التنس ىزلا# فا لون اعماق كو ىوارطاامتغ و
 | لواىدلعوذ اهتلئااذا اللا ذعلعو صملا لان ىجارت قيرلا
 || :اونراعلو كلذ لعرلوت ىلعن ىرلا غو ماللإب خف | شبح نسحارتلو

 |١ كرلااغئلو ايا راو لوول وتم اولستتال داو لؤو )ها ولسنن

 | نالاكذ عملطومالس الا (رش اع موج انكعا ذا شقانل ا دارعن |

 |١ ىو)ا]ب لوا ها نك لوغب حلب نأ 2والاوَّج انك م اهرول

 زانلورلوربزنطاوزيلل نم هركذاملا ةراشال اوديغف داوقب دلمتن لا

 ! نأ ا



' 
 ا
| 
|| 

/ 

 ظ كوز )الخس لوالا لَو ةئباث جاما بالون | لسال لنيل
 بي ورلد نجاحنا ٍيالو تنتف ب نموه تل و "بارك ىتل لاو يتلا
 زحا اق ءيحام دوني اقلا ناذ ذك لوزادا فتشوهو.ل وفد
 ليهشلا حاصلاو لأ ىكالاهزخأ اهررعو للا لاق رصذم نال لغ
 يلو | لاز وحر هل هريعاذ | من اوهو ياصأنمراجا زعلك
 دصتنلام طظوم ورب ما لاورل ترك لو ناعلا نيمتج لكي هنا
 ككعو هزحاب ال نا نيد هوكورلملا اقلاوهو لهب ضارغالا نهب
 كراهرما لم او هنن !انج نأ «تميطو نال فلا شاكل اننا
 لاور مدعو ةزروصاةي ولفتت انكيو وين لة ذالجيتسا
 أنالصلا لاف هلانمالكىوزتملارزل ا ايضانمن انام ٠
 باّكاعا هداو:ىارككاوهدنلاب د املا ل مل لوفأ هنيعلامنعوتتم |

 كلو أى اهنعيزارتحالا هتفرعملا جال ذو نككلو منشن
 بس ن ارب نعئملن وداملا نعصفلاربخان هحون ايبةركذ ام. ٠
 بعنلان |مروتلا »جو ةلازيب نا نكم خم ةمفشلا عصف جيقل ١
 نم كلود صرقتلا وس عالاذ ةمششسلا زال خل وصملا ود اوعل اع أ

 نيالا ناالا كون فا هاةمشالاو تاعايبلاققاوخحالا |
 اًمفنس امجل || كا زكتمنش لوب لوول اميدفت بجوا واف ويمتلا ١

 ةمفشلا ذ اون الا لاق لووارملا كلغ ةصرعتد ابعد يدشلا وهل
 املواءاءلو قمن اذ اوما ضفرل داقملا ف وتل ا نحزع ةدابغ
 هلع وأ ناوجوا كب ىزيثلا لع أمد اعركتن اا نم هربعهركذ ٠

 رزطل وبلا لفسسالا طل دن اذفاذ ع لكب عاذشتكا ارحركذي
 ٠١ ىذاؤا صلاه ةوةنب ان ىا لوا همجاو ورشا صل لاق |
 ناس فشلا حف اضاولاةراشاةونشلاّو حت وش طفللا |

 مدسلا



 ! ١ قنا قحول رض هنا كرز واوةاملخل ةعس الد املا لاق
 ايباخاواكا ذا داون مريض زا جرار ظتنمل هاوفن امارس لوا

 ٠ ىرثن ابارلامدوكيدؤ لم هيابادطحؤ نوكيدا مز الهيفشلا ١١

15 

 ظ ياكل زا سالف ددسن لالا نه دانا دلال
 . لوو مافي 4 وسل ةممسلا ملسلاو ةواصك لعراوئلذمل لاق
 .(| يي لل راو نسا دعب ”كشالذاذاجاداضأ فرل مان للوق
 لوقا هاةممشلا نثت اول اما غطكو انرقسالل ماللا لقا
 :| ل وقادايزلا قس ]فاهرع اذا اما ها وقويكريدل درك
 | يتلا لافي نا الدب لوعال نكو دعصلا| موهتم لوفاذه
 . | نال[ لوا مسا وأود ةبصاصتخالا مال ول الدب

١ 
 زل اب داعش اباغ نم ملا د اهنا :يلصول ان | اك تنفم لوزا ١د

 ألو ثفش وحار اكل كريو هامات كدمالكزن لول
 "لل ةوبشلا نحال ذ | !يصتنل امس | | ”فصاخوكن |غشب ١"

 قوضس لها :اد ورمل تعفواذاو لاؤدناو هاتر اطل نود
 أصوم هيبلاوع 1 لي شل اورو هانم مولا ن الولف اع .

 دارا عيد الل ىاانهورل ف ىلا نم امزم لكؤحد دارم الق
 زازتعا نكات هاوفو مارت هازل لك الاف نأ كوالا لقا |١

 م هزعز كرم بوتس ل لو | ةيراعلاو نسل اولوعمملا

 ةداحالا نعذاّرحاوهو هاون اهنوكسملا هب دارا خكسلا روق

 دب عز ازاحالل مم الف نيل اور انما نأ يف مان
 حالا مرح اء ما دادل | لازي نا ماس انلاشا هذ
 نال 1 | لاثاه ولا و:نوعملادةثوروملا نعديفل || ذهب

 ند اذ ئعرلا نم صحا الرا | لأ و |رماجرأب فحةيرزعلا .
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 ظ
 مهلا لاق نار طيضرلاو هفاذ ليصالان|هاصاحم موق لادا
 ددسلاو هنملاراعسملا مولكل يح اذ | لوو ها يرش قل |ررطو
 هارحو هركر فحل ا ف هدورو مونيا (قهيلعدربال ١
 ءهلسل |و ةواصلا هيلعون ال هاوتدرعل ىلا هجاروه هلو لوقا
 قيوم رك ماذ امال | ءؤصال | لوو أن يمال زئنشل مدع واع
 اعيإ || ريس اوس وو لوصال ا نير اك اوس الا لعدن |
 لوادأ 1عتففو | ذ آهن اتش ل ذو هلو رطل انمي بواطم
 طيس هرانبعال عناشنل | دزحو ان نزع طل مونرمل داتعا ال
 اىلااد صوم هذوكؤ لا و طركذ طهلذ انصدعونم اهعامجاو

 ةومشنلا وش اغاو رواد انيلذإءاعلا هنن راخوزمووضلا دبع |
 نام افلا جو هل لاق رسل ذو ةدوصلا هه
 غالا دربال ثحهيف طاعو ناوبملا نيب ةزلاو لوأد بسلا
 ,لكلا وحي بسل ارت همدقح ماوبالاةللا طقسا اذابالا |
 طم طوم ميسا“ »ط

 مزونل | جول لطهي نول 2 دال ان |ءل طابو نشل لاح

 ال ديلان لوم اقعتسي 1و لوف
 دارملا لاين ازوكو هبل | ناك قوزحا باب اصاداع
 لرإ/لّوأ ها ليش موه ىزا اهضوملا دار أ وأ ف همباؤل هم يلا

 للاخت حك حاذ ]وا مدب كًيشم ضمن ىزأ | هيموملا لاين! |
 لإ لاب زخ ناكوسلابناصاذاذ ءاوايلوأعاظ

 3 لذ نزعل زارا قونحو لسيد تاه |
 ماعلا غرطل | 1ك] ثيبل | اره جاب و ]جرل ”لكرشسر ارل |نم ثنو

 عيبا ذاؤ حا ]جر :ك.ناويو عازر طب ارلانمزحا باو ١
71 | 
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 ظ | عقلرطلا ة[شب هل 'وم لعمرؤم ديلا فكس هل كدا افزاذل
 | انهرشلاذ | غجالاك)عرالاوامرطتخ طيلرل انهن

00 
 ١ اضضلانيعو لوقا دامزلتسترف دءامجال ا هسملان ابرصر

0 
 | هفلؤادارضلاو راو ملا اغا اها هلو تجدين ]قا
 | هيد لوا هذاا عاول اضزعتب ال هاو رم هلكىل ا مجار لمأت

 ا معا بولا دم 16د غنت النا ئف

 ١١ تنام هنا ىلا لاذ ٌةرنشلا بلعب ابلعأ باو وعلا
 / قح مل بجوا رتل | نا هيب لَؤ| هادب ال ككل اد ايضا

 /| هلناكملا باكاب ىذول هبال بجواولو لرسلكلا
 ىل اما ةرش ذاك لش انيق هلت ل ماد الويل اداخ
 ْش طف هن |وملا لطب مكب ان يشل ان افرماظؤرافلاو

 هزات اول بلط رجب رظفؤعانلاًانيفدو ارث ابزحالم لب
 ممل | لاق هرزهلاو بابل |باجيادزعكرشمل اؤالكلمانلا
 بلاطلا اثنا لوال اع دارملا نمل او لوو نيم ادايتعالا تال
 ئ لاثاوعراماع:رميريلو لانا | "كو اننا نوكيل نعول ال
 بري ن ا ؤشوزاوثالالاذلّوا ها هابل اعد. شبو ملا
 اعهرريشاو دوب الكا هذ ٍبوال ا لّتو قع قالا
 | دنع .نوباك هذال دس ]لا د اهزا اب هدحلطيبلطلا

 || ل2 ان ازن اعلا عرش ذا نك زحا قرط 2 لذ نوكأ قط
 || بؤالذز اذا هلا | ىزدصلا ىوازفلا نعاّسُن نع
 0000 لان حلا رات روبال او هنيشلا ناكذاف دمجالا دنع بلطف



 باع | وذ إن اانا سا اطئبالرخملا لاه لك ناكط اذ ةفنشلا
 تاب ال ةرملا نلاطاذ | هنأ ة نرحل ون اعونفلا لوا ىؤشلا
 هفطاراشا اد املا مزلبال انهو موت هاوكدملاغاقلا ؟

 رطعووشلا نارلكذ هالو 2 ٠1 ىزنلاب تريحا فصول لوي ا
 مزاب يحال فدعا لواريضاتلاب ئالطبلا مرعف( خا لوت
 ظلا لّواو شالا نح لاس ولون راضالا نامز نع لاوسلا
 لوا لور اد اّيحدييشلل نيل !و :ن اولا فطرزع لاهي نا
 ها كيب اند اذ فصل | لوعب طبكولا نم ىريشملا كت ذ لكوملاك
 ثلا ؤدصلا لغتي ليكون تشب لاذ ةيورل دايخ ٠

 لسد اه يرو فل مازم لكوملا ناث ل هلم اماولَوا ا
 دلل نب لفوايكونب ايضرم ارض لكوملا نمر ايل طونس نقع |
 ما هبروجالاداك ةثرو | نطاذا هأوقوينشلا الك ظ

 ألاثنرلحالا زل لضف لعا ساو يد تيما عزك ملاذأ:
 رثو هعارنل او يبل ةيفل اذا لف نافلاخب الئاضوخاالو
 42 ان حول مو لاز ىل اكل ابجو لنه ئئرطلا ةرانالا تنص
 ز اولي ايش ع عرب ال ىّرشكا نال هييشل | قرطو انره
 هيلا :ح نلف !ذأ ئزلاب كزحاوئلاب ةرميميبإ أَم |

 ]يطيل ناف نول ابمييملا كزاشملا -كج نت قلاب هيا
 ةنيب سا اهزخا اش ناو يشل ابيب نش | اعزخا ءاشنأ |

 الع( دوبي الذ لو ةعونش اهاو فيك ملأ اق «زتملا
 نزول اين رمت ناومل العا ماو ةعومم اهاد دريافيكو
 ىزالا صيد ضىا لوا <«د طقس وعملا لج لوف عوفشملا
 :لتنل لأ | هروب طحاد اوف. اه لاو ملوو هينشلا نقلا



 كاما( ذ اويلي و لوا هرمز: هقو لوف

 ١ طربال ائاورؤنملا نعال رارل انغالرب انمو مرجبالف ْ

 ٠ /[وةغملا ىلا وجار هرعت ولو ةرضلاو كاوضوم قدام | وام
 "| دملج زججالبل لوف فلا لم نذل طب ىرشلاننعطحاذ
  الوؤوفلاب اهيل قبب هذال نهريضل هال لق | دعوطوم نع
 ] هي للولاية ربا او نرش

 . ذخابد | اعولونلمأت نم اظن هاعد | لوب اطيروكرلاربوتلا
 لذ ةاعارم نأ نهيجد د لوث فتشمل اب ى| لوف | هنيمب انيباوش
 راظالاوازحا ليلد رنا نيبلو ملوق "كنت لونا ها نكي ديغ
 . ةلالد تن. نئاكمشي /ناوطرنللا لاقي اعباوحن |
 - توافتل وق بيشل | )بجاتباضد ىرتشلا ]يجات اضرل انا
 . طصواجالانيلو ملا !اةةتولاذ كا لّق) ةالملا و سانلا
 ؛ || نلاغا اب ءلجالا”هفصو مره قام ام وسل نا نضل
 ' | لاقبلطلا نم رتل اوه د لونا زحاللو هاا بطلا نال لَو
 |١ توثاغاندازهد لا لاهل ة رحال زم ككموهو مملا
 2 مبدصتملا ان معاال ةريرشتو ملوهلاطا خول ةمسنلا وح
 ىلا بجاد هلؤف لال غزذال ا دارملا نا (ةكضلا

 . ةلزعاضولء كو زسرب زنا يوكربزنكلا مد انك
  ةهنلا زف ]غل مريول | "وحلطبا |:زعتم ند كاف نيس زغحا
 0 ا

 يكل لع 2 ووزع
 ةويغارخالرب ثاواذ | ماورد زال ع رب يشل |تءاكأذ ١

1 



 هل 2

 يضلا طاوس اوك )برصوعل !طاقس || ذ انك يلا ضوعلا ٠
 لما مزلب امو لور وتفرح )لم مد اّيعاور اطل طرت ةاك

 ا

 قل.أ ذاو اضن لعاهدد اد اهيكيكت هيلع كرب الذ د ارل الوب
 نتلا ىيل نعل ل ثا هأ ئلب ن اهل ىييل هن اف كلوت ىزتشملا
 مث ذات ل اوهاباقلا لوارظن هنلِم لوو ها نيتنا
 كرشرب هم لمؤتلاب ولف فن |مسا انسقن لوقا ةلقلا نسف
 ميد ثرركام باب لءاساو هاىلا لانس داوثثناحلا

 ايل لدا هانكعاغأ و جاو دلة بكال امو فشلا ٠
 رجا ها اًماكرإ مها ءرل ا طرس تاعاصنالفلوت غناربخ
 دعو ارا | هيف را قه الب ليلا هزه هيرقن ن اكو دلو ف ناك
 راو طمانفر يول اورارل |” ف الوم عال ند مالكتا ناكل ها
 ملا)ةباوحوجات م هذ ل ارمي | اهعومتن الاهدرفا اعاد
 رارل يرن ا رافد فسالاو ثو رخل عال ارلا ةيلمفلا ةلحجاب ٠ ىلا كيحاؤوا ها ةمسلا مدعن ايلا عوتوإو يليلدلا نإ رباهتلا ؤطس ان ل وا ةد وصولا هل دابلاو نعت ةمشلا ناو
 نخالا ئعب راوذ ارح لساوا الساف لوأ هارت عقب 4
 اطلس ذرات فشل وحان ايباد رافال لأ مشل

 راو كد وا ءدوحو مرعزم زم وفاه داشلا وهد
 انو فري هنكيب صخال أ افضل ف |.ه أم نا حش ال ان ال م زتعأو
 . قرة ازلل ناكأ ذا اين هبال قرف ىمبال هاه ضازتعالا
 تال نعم دسازلا هدأ و ناذ ط١ الط وسانلا| هيبل | 2 م الخ
 «رماخ لقا ملذ لن الانا, بيجاو او لالوتسالا مام دلع
 رونو ضراحملا طع اوسل المج نأ نمدب لذ هيملاب نما ةلءافع



 ءاطخ -_ٍ همس سبح وو جوي مس وب

00 
5 
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 ١" ١ف.لوا ها ةراشاب اواو لاوسلاب تا نكو لوف فاش لتنال
 ١( قم لاوملابة ا لود بابل | اذه ؟ ءلثم يسر ذو اذ ارايرطتساو
 ١! ]طيب اماجإب لعا سائر طسارعب لوا لميس ظنؤو اق نه
 ئيعرإ وف لو أ نأ ئيحو ايرشالا هييسل اك اؤاو لا لاو” هشنلا
 ' روتلا اع” ىرشل | بطن |نم /راثملا :ماعريلعام لا ةراثن الع

 ١ بلطوو لو كرتف ةمفشلا لطباب غريلار اش امؤالخ
 ١" ملؤع الواوا اقلطمت اوملا بلطرض و ئه لوا اومل
 ' ١ دوب اليززتل اه اع لوف ارزفش وحبوب :هشل وحر الف
 ايل اس نجوم ىرمصل | امن ١ ال/ل وال الكتل ءان | طرغ

 ىرروسد ربل "نشل حا كه رتل ن | نسحالاو ل وج ل
 دعه اوح نازك ضوعل ا ةيامأو ولد غاشل الكتل ا ىم ند وكي

00 

 ن الطب معه ارم انس |ئلعس الو راو د ضوملاد رزعانلد ها

 ا اا توا دننص ط اس هاون خل صيفلا
 . طرتلا ن ا كلع جبال واد | و سيئ اطر طاقسا قاعث نا
 رع اهون نأ لع تبزتش ايد كعتسا هيوثلا لوف لم ةروكرما
 . اي اع عالمي ويشمل نص هركذ ام الع مناطم وش أن
 | ددلوالوارسافلا ملا لاق لائلناصافلان ابهرت
 0 طايع الخ
 : مكر | ذر / مالوم اهيكو : انلدل وال ازيالا غ

 ١ 1 رام هاف تب ليا. لالا
 . تلوقلا نال من لاوشلا جوس ال ةيعدلملا مرغد فلاب دارمل

 ١ ابيسد 8 ٍ ١

 م

, 

/ 

 5و |



 |ذارلوف مات طقم اذل ال نيطشلا كحد انف لعز والا يلزلاب كين
 ملا لاف نعاضوع نوعا ىلل ا نعمت نال لذا عصرارلا صعب اعناك
 هنيبامن | لق تناو وبائي لّوا انيبال لام "ونش ابول ارك
 ةطحالمئم د لف هبا ءطانس وهذا انه ىدملا ماج ساما

 افجاشلا ناكوعب لوا ادرفتم نحن اكو لو ىزحا سر ٠
 لووا ريع الهر ارل اربع ىريشمان اف ةعنشلا اماو مَ ارم ٠

 تعرصل اوم كد و ىلا | هنيسلا تيب اعا:ىنشسلا صدا هيف
 ن اىرحا راسو هع)نماربجي ١ ةررق هل قبب او طقس

 اول نعد حرحراصل اب رس لب اربجككيلا ”حابم تن اكرارلا
 لوا توكسل |طسب ال ارولتو ملود قضويعمب اخ لمان ذك
 ضع نأ لكك وزي ثوملابدنالو كمل لاق بلاطلا ثوكيب ذعا
 ىبيامقسملاب علان اللهو مالو وبلا رم امل لاق داكز يملا اع
 ناو مث اطءسم ن وكن رصوي طفسملاب لمل|دارمل ازعل لّقأ ها "

 رطس اهنا مرن ام لع وطوم لومأ د |لطبب ل اثنتان اك
 ملون بسل | لاوزل عفش ]طل وال |ن اكن افدلوفوهو ات .

 لاف صل لاذ الحر هل وىلا هج اروع موو لوا وييشل وهو
 ما هياو| هيلايزيكول اكدتمتشس و هدام اقع كاي نق قولا اع

 لاملابروراطملا نانا د براضملا اباذ الامل برك
 ىوْش اذ اىزننملا لكو ىؤشسانسوهأ منش الذاروبنش ١
 يا او حب ظ
  ةىشلا !كيناد حا هيلش ”ىوفشم ار ارللواعششس ناكاذ |. ٠
 ْ هل دسم ءاواسل او التسع لا ا 1

 مناف ناهنل | حاصملكونرب الا زره لذ || ركل ذل تلو



 اةنهركت ام زال انظم اوجلاب اضرلاو ”ووشل | نعزمارعالا

 || <ةرئاع عراشل | نلا خلو ارنز لاقو لوف ةعنشلا ب بام

 وه لوألا هركذامدلعولا لوا نم ديل انف ماهي مالكا
 ريحتناو لوا وا ملا لوقوتف انت ىرن رازهو ملوق قالطالا
 ظ قعل ري ئلاطورتلاو ناك سا طوطو طن ئن قرف نأ

 ' نقعيلشلرب ملورارلا ب ىرشا اذ !ويعشل مدس ملاذ انف
 . اضراالعإ ريال يزل هعإس اناوهزخال ل هىئال ذ |ارعالا
 لاعالرلوق(ابا ذا واق ل صن ىلعا ناو لم ايلف هركدر اوك
 ' نازوكو نيل اديس 1 لا ب ىالتب امس أور الل ن وين
 - ربزف ءسملان الاد دارخا اراد بابل ناك ذ ا اه 6/3 لاي
 . ريغاو:ئتش /وعب نلعسم نوف لأ لكم غد وك م وضحلا إد لو

1 
 اهناب رحنا لوأ هارارلاهسبن ادار ذا هونريت موب
 ”الوت ىزحا قلبو تلا ذس اكل غامد رك
 - ن !نانكلا فام هرب وتو علبرلا مامال | هركذ اماع رشاد
 , نوكيرائمل هش مدقبوب انرل |نئل | عاررل | لدب لا ندي
 ا عم دائم نفس اذا فال نعطذ فاما
 وينانرلادر بهم ؤتتل الس ئازنذ هلل فرص |لطببف ىركشمل ا لع
 دب اذ ار طلضرلا در زعت ماود م زرتم لب اسم )مائل ف ريعال
 ارجو لوأهأ ةقفصلا ٍلع ؤنينتف لود زخال ااعؤعب لوا
 |١ يل]ا ىدو نلذ نا هيب هوس ن ألا هيماسحج د اهلنا
 || ماو نيدع انما ىإ لونا نيدف اعنملا هين اقول ف لعدبلا
 بار زوي هدفا ممل كدب ادا ءالخلن كرت

  4الثري 



 لوو شلاب اكاعاهناود |ةموضطلا دا لوا وسلا
 ذاوطلو كتل ااهوعل ةمنشلا مرق لاقي و لو | ١ اةمنشل ا مذفو
 الاب لوا لص ان طاع اع امكماقب نال راو يقل اؤالخع ١
 ىانلاب فران المصل ا لاذ دكا اقياضب| :ىنقلا نابربح تاو .
 ضب م وهام لعزخالا زعم د ارم لعل لوائل ازعدسأو ٠

 ةينل فا هالاحاكلعراعرجأ ملا لمس منال لوقارحااضقلا
 ملأ لاق هتف ايجال و ىا لوهأ ةوثسول از ابل يمي تال مق تك
 لقتل بس انماوعازعو لؤي ٠١ | ئنلل ناكر | نزولاو ليك
 لوا اصيب الوولطاول رزولاوهو مما لاّدْؤبعلا لصاب كلا

 ازال لكل لافي الكر وكرملا قاهنلل بس امو يعْوالط الاد .
 ل انيلن زكر يك و :طومضملا لونالا غارت نو هزاكأ
 ىدااذااولافازه نمو لو وجال ازين || مج نكيالو
 ةىشلا تءامف لو ةيصوا باك ١م قيس وا
 هللا مي نم اضفلا ب العب لها نمد» الو يملا اعاضف

 ارهرئشلا نم مارلبال لوا ةنبلا ضرب الذ لع وبل داو الاف
 مصملا لاثؤم الف ةُثرولادرعاعةنيبلا:مانا ب وجوليارلا أ
 كمتاو وأ روما عاتب ست تروا ضعي نال ديم وهو |

 هيلع ىدتملا نال وراهم علكت ”ةرول رحال ةيواوا الناب
 لادا ذا ماقلا نان رهاظ ب اوحد لاه لع عرملاو عرملا نينا ٠
 ولع مو ةثرول ا ددعو توما اعخسيبلا | سي وح مشا ل ظ

 لح بسلا اكو ماهاف ملَو :وصوب] صهيل اكرم مدخأ
 اىرلاطط طويت !انه لا لب "حف لوا اناريم نوير |
 هجوراإول بو لاضوتنل اول الم ناكو ونيك[ تالواثدا ال
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 ؛ يكونا الح ال ادد الا انوفا
 دا لوازاوملا هلتماؤدنيلا كمالو ماو تلل عب لوا ريئلل الم
 أ نأ, اوحو مرو اكزملا :ئتالذ وللا !يلد ربل ان الوفي اف
 :| لوارتل كلو اداث ىرللب قازمالل :جرمش الدبلا
  اضبا اورلوش كلوا ءااذ | اري لوو لصد زول ن اك
 4//مونل تيم ا ةروص ةو لوز ا اعخرماملا لجبال ملأ لاق
 ' امي مقل عا مداو هيلو رط اعبي افلا و حبو تيكا ماقم
 ١/ هاديشلاايلتلا حاصلا ن اوهو ملوث يسوي | امو مسقل

 ىلرلطب ظن ناوعو لوفي ن اريظالاو حاسم هترابعؤ لوا
 ! دلال هأ امص ارد ]مس م ملوي للملا بحاصاماو ليلثلا
 / || لوا هاينع ملوث لا ضورفلا مشتو موق ىلبالا كلا شال
 ' نال ءلووو ارب ئمب ,اويل ل يلش ها عازم وح عمال كون
 . هايج بلا نلايلش ه عازل ونال أوت لوقا ارنع
 ' لوا اهرحالوا لوق و رولا مشو ملول هارزع 0 ال مأوقو
 الان ود هيصب اعرحا هننثا اذان اوم ورشا سانئال

 ل قا هاةراشأ انيبامل وإما نإ ريكا جاص بطوشت ٠
 طاف هامل زل ن ال ماوفىلا وأ ايما لت )بلد لا ةراشما لب
 لاني نا نكعو ملوو ئاحلا فازه لود| مالكؤكشت اوراوث
 . ةيشلا ةن ايما ةيوسم دارملا نال لاكش الا باوج ؛ئعب لوا
 - كسلا لصا ىلا ارطنونملا اءذم اوناؤسب ل ما أهي هنباثلا|
 || ريغاو رص انما قدح أ ىلا ارظن :ةلثحمو ع اررل ارم عوني
 ىأ ,لوتمشلا فيك لصف لعا مساوزم انف تلا كذ
 ال امسي امزوشنلل اءينت اضلربلل اذه لوو هدغاكاعبتأب

 اا
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 اكلزصا نالملو فتن دف لوا ها ةعاجنيب ضرار م انج
 ًراصلل ابرك ن اىريالا اوف راقلا ىلا جار ماو ءريطلا لّوإ فا
 لوا كالو نال لو هانا ىربال لاين اهاظلا لوا مالا و

 لوا ورئلاسب ةازك لو ضلا : ماررل | !تدن كويل ليلشت
 كالو ولا لل طورشم#و ناموس نايل اني ١
 . ماقووْيْح لس قلتم انولو لوا ها ويرطلا ف ىعنرل لا ع

 هرفنأ | ف لوا طلاب الا ل خدي الو ملف قس ال ءل ويب ئاونم ىرعب

 ةداعوالذح هلو اعئوطوب لوا تف نيموهو ملوق لما هو

 ناحل وأ وكسل اوانبل |”عفص م لذسلا اذكو صملا لاثعمل الها
 :كذاع اجب قرعلا نا الاف ارملا ؛رال ئكل| 1 ةيوشلا قارملاو كو
 صاخلا لم درملالنسلا 5 لوث صاطو بعوهو وبا هرككامو رم

 لوهأ ه|نونسو نس درملالنسلاو صل لاف لنسلا نم لاقي نا
 بأي لعا ماو جيان اكتم احال ردت درا ل نسل اوهلوق

 :يلوالا ناك اذ ماو قارس الإو :يشلا و طلغلا ىوكد

 راب سلا و ىرثتل ا ءاونلتخا اذ |ىراف نكد لوا هلافلاخ

 نخيالاكييالوثنيبالو يفئلاك الريس ئؤلاو اقل اضشوأ
 لوا ما ىمزلادرفاو يزن الاكشلا نلغس | اهبعزعناو ملت ٠

 برك هنارفملا يد |اذ | هلرثما نيك وجو اخ)يلرل || ذه ممول

 مما لاف رصو ةفينح ارزع هيلعْئلكالهن | © هرارذأو
 املا وباقل نش ف :قبرشلاررصلات ل "| هاوعد لبتب نا ظ

 دئعااذادن ملا ءاور جوازهرب وب امن اعماق ىواننو

 رامعإم انل وجدان امل. سوح ءافيثنس ابهر اذفاىف سافل | لمت اع
 هبضو رن اقارب ظرزعر ارفال ا يدب ذحاوب الذ ءاض أ ملفنا

 ا
 ا
 ا
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 آ .ةنبلا يأ وترا روصؤم انام اكو اال ذم رن ناف ثح
 "و لول اناا ن | خفي هن ام نكن لن او ىوعرلا ريم اع ناننبال
 ديو نم ودا ةداشالا جوزب لوا ه ازيم ا ازهز | ةداثالا
 '" ناؤلاغالرشان اونا ءانّيسالم لف اسي مةاوباليلا
 ١" هنم ذا فان رش ل هاوعد نال ثإباورلا فر زعملا وه اماع
 | عرين ال لو طمأن اضيا ىوعدل ا لوس هن نلال |يئانلا
 نيس ىرلا نادرحاظبرنبل مشلا يشل يأ اهيعوفو ىوب فلا
 ١ عا ماو ىرلل ثيلاب مي ةليل أب هاوع درؤل اذ از تيل اوهد
 | كونديل | صرحا يضلؤول سا |ذاث لصف ب اوملاب
 ْضِس زائئس| ملوولوالابدارأ لوو كلانل اووف لا لوال ان
 ئيبصنا |ؤ اش ؤوب دارس او لَو ئذاذلاب دار أو نيمم
 | مو نيبصنل ارحا زياش ضوب قاوم اوراوق تااثلابدازأ و
 ١' ررصل اقول الش ١ لوما قون الام فلا نسال لوال | نن
 ١ بيض و ئمل انكمأ ناو ون دابعش و قفاوإ ام ةهبرالا

 ١ كول م انيوم ناكان او مقل نئسن اع اش ناك أف دحاد لك .

 | | ناكووسلاا نهرين اب ملا ضال لوف انةلبملا هزه
 | اكد هوعر وذ هبيصد اروع رحاواكس 1ءابلا ن اكن أذ نكمل
 ١ تن اك ذ | اكيصلاب جرب جاص بيت ئن يوت انو محا |ع
 1 نم ةضواره بع نم ءض هرذا ةرثع نسما نيمصنر ارلا
 1 ذا جرب 6 ذ نم ”نسو از نم هدر | تن اكد او وعل الذ كلذ

 0١ تا لئؤليسملان اصاطلو نابلا باغ ةوكارزب لوالا ع
 || ضئننتال ارح مزيد نيبيفنلارحا غنويرم توب يارس ف
 ا( قكبالو ظنك لوا ىتذ ؤ قنبىدل ملون ىو اان الإب ئسفلا
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 لاطافوصالا 1 | ا

 0 ]تلا سريجرهم ان العامل ينير ام اع اضملا_ .قيلعت
 ازقةليلا ضوزومالا ماما لادا |اهم ةليئماعوضومدن الا
 |ذااض[طساثلا ا هن نايا ذا اهنافؤاونلا ةر وصون نت

 ربغا نال لو ءامزعلا هارب اواو دإ ف عش كاما سيال ضر
 اك[ ذاازب ةرّيمم سقلا ناف ئكدف لدا هارالو اهم "يلا

 قلاب ن اما زيف ددكاا هنن اهدانتعا اعاد ازعاقل ااضتب <رشلا
 الغل ل نادلة رايز يزياسإز تالا ظ
 وسلا نالمملا لاذ تاثالا ا ظ
 0 لنحو ئس لما هريعةرساف بقت ٠

 شاذ اا باوللو لو ”ةلطاب هاطر ن ورب ةرسلان |ئرعامل

 هلال اءامان ابرج ا فاد | هل ركع ةييلاب نيرلا أ

 اىازلشسا لح وع وعلا زهد كمل اذعان كوعرلا ”ىم يتب .
 باج ا 2والاوةنيل ات نركم جنم حامؤتفن ةئنلا |

 مرداس دوف و ازا | لاع ألان اذ اوطعانت اهم اذل تس | هن
 ول و/لو هب اهيل ف لسن !عاود او لماذ مرل اه

 لد كديف | دا امولمم ناكو داوم ملاكي لد رأوه ةراعالا ا

 دعا دابموهاض لو نامرل|ثيحئت لم | ةاياهملا شاكر اف |
 مدا لدبي نامت ولو لوا جواك ناعلا

 : ةادابم تسيل ئكملاب كلا ةراجا]ف لوا هريغلا ىرقس الف .
 0 ل اورلو ز وكن ئنيف نابعالا ظ

 ايئكسلا دما مرج ناي لوف هاديبلاو
 يلة وأب ارازث انمي ورطس | دعب صملا ليل لاخي



 | | اكلم نارك ن | اىرحا بلاي نا ملف نامحلا ةلبن املا ٌثيحم
 ١ «لوصالا# راو لرد زسولاو مرؤملا يميالن |ىلفالا لوا ا
 "ا كك ءكداماع لوا لس دانلب لوفد ورلا مش ال لوف ىأ لوا
 ١ اذاصملا لاق لمان م لوا ئينلطتم نلعدراؤل 4 ذ غو لوف
 . ناالنيباجيوبل صول ال بجان كوت لوبا باج هللا نعرف
 | تقلازلا بانك ب اوصلاب لءامداو جوزك اضف لاقي
 . لوو رشم 6 ذاكر مورسوا لوررعرجالا نالو تملأ لاث

 - كولا ةلماومو صملا لاق ظباوملاو :بداضملاب صوقس ليف نأف
 ضرأو هازال هرثنولا ب اب ؤرنلسا الاخ له أ زي امحوهو ملوث
 نال لوف لءانن برول ا صرا ضريح ن اذرتعؤمر | الكب رلا
 ١ | "29: بلغ لعلرب امهركد ان ىببل لو بغا اهف ةراجالا خم
 ١ ذوجو لو ارمالاىلادل ف ىلا بمعنموتوتنم لَو ؛راجال | نع
 | 5م صاؤلا ناذ رزبإ | بحاصرب اع هرزل ان هيجان
 |١ مماعثلاب لري ىايقلاو مملا ل3 صقل | طوس اك عرذلاب
 | ىتلازاورلا جاب ةَوبسام لا ىرب لل كرييال شل نك لفأ
 !| لطواارسف ءانج | عودا لّويال ىومال او ئرملا نم كفا
 / | لاقوعللا هم ةداولاب سممال نا رعاركأ ب اك سرظنا او
 | ةكازلا لإ مجارلاريمل ارك لو ضدالا تاس اعيوع من ال صل
 ١ اهزععوصلا لاذ لمتلاوم نا ئس زان وكواربكلرابعأاب
 | ةمرا معرسانل | ب نإوسملا ةعرأزملا ىا لوأ جوأ سر | اع

 | نكي للو لود] هانكوتس ةعرازملا نال لوف صل اعْن درب الذ
 ) لوا ءارلاالإ ةرباجع لوكا ماضب| ةراحا دوست نا
 | نالططب سروكذملاو لَو وبار ]هزي اج ةروكاما هوجولا ك١

 . هلا
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 . قشير ايقلاو هرر اطل ئيمبد امتنان ال ]ون أيب نم "طفل لوقا هيارلا

 هالصلا لاثوداخطاعمس اه سالازوكا نايس لؤازوكالن |

 .ىدالادرزبل ا ئبب اش يلقي ل لوو | لعلاورزبلانيبخكرزلا غبأ
 نيرسلاو اجرب رزيلا نيب ةدامم «شللا ن ]لقب اوزربلا سو

 لهاوباجئرزيلا اما اهرمصرالاو ناهزم دزيلاو باح
 نيززبلاىثح | رهاجالو دوور طابم را ءرزو باج ٠
 شل ادورو مرولز رجال اد ويوم نومه و ناجم كلاو باج

 دنع ةىرازملا نال مز( فب اغا لائين | ىلوالا )سل واذ
 دافمما نككو لد إم انيلف ةبداضمل اكرر عا ىلا ولالا نيب ةكلط

 لهو نرحال دايس ىلا ةراشن | تو ءاويجو مضتيس الو ] كت لا ١
 الوااماو ثحدف لأ ءااطاعلا ن اك[ مجداحسالالاروطملاو ١
 انما نااررحم فن ممامل الذايناث اما ود ورشا نلاكذالن ||
 ضرامملا درو هلوثىلا جانا نكميو مله دزبلا يعاصوق د

 سولو مام اصلا اعاد ومادان كو لوا
 مكرزبلا بحاصن اوعو لولو الاناورل | اعئمب لو ل اككا
 طاعلا لطوجاب ميال مهن | لسانلانمدبال لو | دا ضرال لسبب

 ارجانازيلا حاصلا مجو ملوث !كاورزبإا نيب :كرش يناس |
 دي دشلاب لاهنلا ن زو اعادم رجال ابا | ذادقلا لوا |

 نم دارا ناكر لوقا نيتلا اهرحال طما ذ | |زكو ضك | لاك

 ه ابإبريرؤتلاهاظ نكي لفرزيلا جاصريعومو نيمملا اهدحا
 نمل انا اولطم م د١ ضئرزبل | بحاصلو هل قنام ن اكو |و

 ىرل |ادنملا لوب الي جس ام طعرّوملا مك عرتل افرزبل | بلاغ
 الذ دوضتلاوهأهف ةكرشلا طقد فملا ن اكن أو هد ان ىلع رك



 ومو وخيم ضارانت قش او ذ | بال داقفن | عرول ٍفلْحَد
 لمتلا دار اذ يي باوملا ازهو لوم أ ها انرهرجالا ناب بيجاو
 ١ ى لول مانف عرازلا يزوبلاواعلاو رزبل او ير ال ابحاص
 . ؟عانالملالووؤو لوا هاملت ل ادع كه اذا ىلا ةرجالأو
 ةمزلا فرسل :مرتوتملا ةروصلا ةرجالا ن | ىلا ةراشأ :!رمزل ا غلاما

 لوما ازييفرجال ازواجالو لا: خل ف ئخيال اميلتل ابك ذد :
 . عيل و هركذ ووري زوتل او ؤ وز 6 3 لوعس ن أ دب وجو مث
 . *راو د اعاظلاو غرف لقا هاثاراجالا رد يلو لا اذه
 نال عوزحإج مولسريغرجالانإل لو ويانل لذ ويسر
 اقف ديل اذه نع نالطالارهاضلا لف | لكلا اعكاملا هدبجأ ةعيصا ناو لو انهدابق نر ولا ليل «اليال لوا «أ
 ظ نضصرالازحال اب ادل ئ دوك و اضاارزبلا بحاص اعزع ا ن وكب

 ! هي ملو حو ل وأ دزولاب ةماللا امىوسررخ ملت طق
 , | لاؤلا د ربل | ن اكإذ اا صوصح ءلعتلا لوقا هأ عدلا
 ظ ربا بلا ئالتا تلاد ضرالا برمةوجنمن اكأذ | اها

 ناذامات مي لَها هلئسملا لوا قالطا ةرلوخد اعاد اهعأ لو
 | لوا قالطاؤ اضرب فيتا ضي |.ل مش نيذحما ةاعارع ل لهتلا
 ١ دزجؤنلا ليسو 4راذلاز ءسررلا از همم ةلّيسلا
 | ةداجلا و اكلوا هات ىلا د 4ايال ماد انك داهري وأامدأ
 () ناو لو رتعلاؤش 1 هينملاذا لؤو أ <ايبال ناركحو وق
 لوغششم هضرا ادوكب ثيح ل وأ ضرالا برر ضلرحا لل. هانعب
 اش هيف لوا هادئمل | اذب | حال مما لاف بجريفل الكيال

 ثعلاداف
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 ههه هارزملا دنس مة لكبح ال مملا لاق ىزنادق شعلان أذ .
 دارملا ذاب ا جور ملا مالا ضعرالا ولب | امهجاصلانل3 نافىث ٠

 انرايدةرصااوع اذه هجالا سنلا و وق يبخلانجو اعوذ
 رعالو باردو ءاودنوكينااما ااه ود الةجضو لوقا

 لاقين أ لَك و ىرحا نؤور ايوب قلقنت اللي لرلاو تاياورلان ال لزم ظ

 -ضاعا ساوراررلا ئ الضب نانكوحد فرعلا ايلا هريه لما د

 كري لو إو ثكف وادا طيازملا عاها جب ملوث ةاؤاينملا

 مص ان رو ن الاء صوو صو اجيب زعل ةل الد هايف طن يعأدب ال
 هبدرب 0هاوفو هاو اذلاب لوف 4 لاذ نيد نوح رأو) لكل طاش وه
 ماعلا صحف )ب اومحزن هما اذ ةكهبف لوقا هاا نال علا
 ناكو لاككا طف هتصحفب معوجر ه علبالاهمالملا لاف لوقا
 بحاص نع موا ضل دانخا | 1! نولو هعبح بلع اومحرين | شي
 اىبلع اولا ىلا ىو ول ط زف تصح ماوبجوولف لعيكز لانك ٠

 ىام أ اضيا ءعرازماؤ در او لاكش للل| نه ازكوةرملا بن لعالم ٠
 م وس ايس < ظ
 ف انس لا كد ونون لف لْونا رمال ولاا رهدمد اكتسجللا |

 | كن ايا اناسملا ةرم ئول ئعل هأ ةرملا ضيل فل الب لهاملا
 رم مع رازلاؤ ررعلا ةرم تضتنا |ذأام ةالخبان احا ا
 0 ال ظل اانا نيا ل ظ
 املس ساؤلا هلقوا ناذ دلو "م اهيل | ىف رصد ملا ىف

 - لواءالمللا ءانطزشو لون تكد لوقا *طرلاو زيكا ]بارا

 لادلاازم ىلا ىدول نال نلخازهو طف محد ولا زقاق ح ١

 لرش توكيد سالذا حرف لوا ا اهلك |

 دؤد



 ١ ناكراص طرا ؤيرالا برعرم اب هسرع امل اءاعلا ن | صملا مالك

 0 لاسباب نيتلاركب سول اضاقر مط نب قذ لض الا بر
 0 نسميل ناكأ مرولدرل ارزوتش اهيثؤ وامل ب راكههتس ضد
 اور تام هرشل لب لوف ب للا نم صل اكس اقيزدالا
 0| ةرعر اهلل يلع ةنال لب امزنلاب ىيل رتل الت نا جرو لوقا
 ]| م ورط نوكيد | نكيالذ فوط ل نا سازعلا هبجو اش وا
 || ةللكباومل اب لعاىلاؤنهاوامزب ايمو اعلا نال باك ةليس
 ١ يعناؤنع ناكلوو |ابزلاوهىرازملا نيب ةبسانما إو بزل
 0 لؤعو ةائاسلا د ضرر كك ناذ ةائاسلاو زل نيب ةسانلا
 ظ , "لالا وضل لاهل لكك هت لاسر زلم اهدلكذ
 نها اممرعلّوق نا كاد لّوأءانصالاعاب نك ذي ا ذاك
 (| (تلد هد وج نيرتلا ,لبذ لع تي هلذ عزاب لعمساوبفلب
 نيام :لضفل لو ها ابذ طكلب ن طاع نوب ناز وككرل ف اينمرك
 ْ كاب كرلأ) او دوكوبخ كيابذ وأ قو ماك ءااي را فو ايىالا
 . مل فنيكرتلا «ييذال ب انكا لها /رابذاه وين اذ وكدسا لوسر
 توبلا ناف ةحصرو لود طش توج هلوم ىلا ئسشملا اعبرلاو
 فوات ددا طع ؤخجال ىثدنو يكمل ةلعنم :قنشملا نوكقانب ال هرشلاب
 ددلاب زعيذلا ناكل و ثم لم|ه1ةتيم كمل اريفل انالو
 امانا ذا اقل ءارم عال ناهي اهلج دخ لا

 ١ نه انف مف لّوادبحوللا له ري ناذ تانكلاىبلد اير امط
 لافي ن ارضنا الو ماوث دبجؤلا نام نوعرب يك كراصنلا
 ريع كج ذ لح اعل رب النوع 2د اطحلاكى م ول خبل :ىاطلل

 الثمن سولاف: ىلطلا يكب ارىبلام اولخيال هراشلا هرككأمو

 اهوزللا 007 2

 ا

|" 



١ 

 ٠ اللا هاثنا د اذ زعل ناي لا هجاحال هد |كللو ف لماتخ
 ٠ لعدرتي نمي "مبا او لوو دزعريعي زعلا ىانكا نسابالدب |

 ناروكو] قاادرانامواساويزلعب اب نسمالكا نوصل
 ٠ طيازلاو اس اا ذا نحبذ لحرق ةامال هن ااضياضاك
 ٠ ماطعاضب ايدي ىلسملا اود )جلب اخ امزإت لن افنيضفريع
 ٠ ةيمشل |ماقم مالسال | رماقأ هرهاظ ل وثأ م دار لات هنا
 ٠ ب كابس مز, اليلو لوا هاهنيبامللاضد ولو
 ملاحم اوكا الو لاهل هلو فره اطب لَ ل ريساو موق دحاوا رب
 كا ديمه : ةرماظإلوأ هي ناحل
 ءىركلا :بالاوهانركد امرحاظي محا ىكامو ممل لوهدارملا نأ
 را دارولنال ناس وو دن داعؤ د الا رسددلا غدفلساام فلاب
 ٠ الو كلاثلا نزولا ئ عب لوا تلسلا نال ل دبس ال | هجو. و.

  1١للا دارماو لخلاف هدم أرك ن ورب امون اكازوحال طع
 ١ ريع لوا هرثنلا نم دن اناشااوهو لوق اه هيؤوكلسلا
 رول مرج اولا مع لام ودبس ىلا عار دانا
 | نسب انماوهام اعدوتر مانع ةداو| ةرضف دوك كاز وكذا

 تنال مركاورو مام الصلا اعمر | ]جو ئيلسملاب نضل ا
  1ذوو ها ئاحأ نب 4 اىرورتلا باور ذال داون شل
 ١ مويا نو نان ,” هادبع ىرورتلا ملك ئشابدارما-
 | مكر سس ىرلا ملا ءالكننمورزملا نإ "كوين لزوإ ءاضقاب

 ماعاش ع ثيحفاطتسال | اعد دوال الح هارمنو ا
 ا ناذنق الظل لواتن موته هع تثي يزملا ماقال
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 ملل لاق ناضملا ززح العا مطقن نا لّوأ اهناصخ د شل اوهامو
 ظ ديك الملا لة بيلو يلا

 لصخوززإ دوا ئدعواولا لعل لون أ ماوطلاو سفنلا ىرجم للعث
 ىواول ان اكاذ |ءباوحاصجباغا |ّن! تسول نا باومتأ اذه
 مسالا دورم هلو ردو عم امطلاو لو نيم
 . ةوبرص مولوم مرا ىف طق كل اؤ هرول ان اذ دورعم سينا
 ١ |ذ|شحللا ؤارشال اوةقيرح دارها ربا حك ام نال هأو
 ) هداردأنئرييل ىادد ازدارسل انهو قارغتسالا اواخر زفت
 ,تاازهن ال ةَبهح» و اريأ نن ئبل ئمب نفح وو هدرتم

 الصلل ناوبا لب ناب ةرو لو باتل فابن عي
 ١ دركي نوع يضياا طنط ةتلذم ءاكل اسوم اقل اد 1

 | هاكالجاؤاض 111110
 , باق الور وطلا امنه ئاطتخالان اوف لك الاعو

 داون سلك ام دوجو اعل دي ترسم ئلمنخم ملا لوو لوف ها
 ظ يد قو ولم لسن درصل الم لاو

 لون بانكاذ كون لو نلت دوزضمل اماضراةطاكوب ماع

  قعنعل اوه و ىارزغاكون اضن اوه وزب: طلبك و وزنككا
 هاومملا لاذ بانككا غةركرب لو /زاثلا لوب معب ال انزع ىله
 لاق لو اهتم اال بلبل ة.نس هكدا رك
 | دع وشلل اع كفرا ذ اناؤتاذمل ئعدبضل اى اا
  ضالوانرملا مجانا كرما ميطْل ذأ ذأ اكو د ارث هيمح
 لوا هاد وعن اداوصاف بالا مارا و تكف وى ادارذالا لك
 لاق هرج اروبا كونج فو ةكع ماهنالإ ةروسن | يلعريلدلاو

 ايلا"
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 اليو اهوبكسلريجللو لادتْلاَو انطلو ىلاقل هلوم ةفيتخ جالو اعل:
 ايم ول مرحرعا ديساو هريش ف ناقل |لاق لوفأ ه عرج 4
 سون الن !املاغ بصيام ؤهمل | ]يلفت نم مزلبال ذم ليلو الو

 دعت ذحلاو نيرا زماعو ميال العليي والصأ هريغدم ٠
 عسانا هني ناذ لالا لاقوونن اهيبحماع مرحله الارجل ن |
 ذاكو أمأءىنلا لطم نام يمرلا ضو ضفملان اكواز اذه
 نك اناس نيلو از معَ الذ صولا :ينلابن انشال ادصفملا
 أما دْيْرلاو وكول ٌةمتنم ونجح اواكألا مف !لساال

 هراعسي ال 'يزلاو بوكرلا ينم اماو اعرئوربااو حفلا وهو َ

 را | ىحوحاا كلا اعاصخ نطل خ”تيزلاو بوكر ناقه دسم
 ىلع ربال لكلب لعل ناننمال الو يىدالاكدعشلا ني اعس |

 نلئاقتل المو ببلاو لسلاور راا”ةعتب ءاتضالا لوك مرح
 لب رايشالاهزوي ف انملا هرهماصصاب :ولعتبا]نانضالا جو ٠

 20 اضالام كال | مقسم دابعل ىلا هانا هزه وجرب لعب

 بارك نأ لوا ا وسدونلا ةةيزلاو ولا ةونس قوتو دال
 نال وردا اوهواعربع 2 دجون | بءاشالا ةرهوترعال ةيزلاو
 كالامفنمو صلال هيانخاركذ اهنم دونما نوكيالفإصالاد ٠
 وربع واما و برأ ا ىودانبلا اش بورا دولنا

 "ورا رشم وو "ىف ن وك /.عال نا ذاقبلا كاف هوس نسيب ١ ١
 نوير ال اكناذبلاّءاش :ءهدس دي هريغلواماوةبزلاو |

 ليلو ميبلا:ىنلم اهاوليزل او بوكرل | فس قود لكأل| فلم
 كثب اذ بامتشس بوكر دوكتنن قم دنال:لالد اعركذ دف ١



 0000 سس م
 . ظل نان ةكوش لّوأ لالا فاطم هنود توكيل هظفلاموجا
 . نافاملا ةاضا ان وك نطفلا ب فاض اثم رملا ةيمافاضا ن |

 ملاو ئتاورلا نيب اقيفؤل .ةفاريؤب هيف تانامإلمد اعاد | باو
 ١ كوإلها كيبزلا بع يضالا دوا واع دن الا ب انك ملعا

 ١ فو ماوددصاخ:جداشال كابالا بعضا درو الامن |

 | نهدارملااياررلا اسف لو أ صوصخ ن اويحزع ةراعورثلا
 يب كاش هلوفكداضملاز زحاع:يعلا:بجاو :صعالا ان احم | لوف
 | نالتجم نايعإلابوجولابئ صو لاضالا ذ!ثامولعربث |

 تبم وول اب فضويف مولا ضصؤل نايعال | نال ارمِْشح د ارب
 أع هرننلا رعب يطال | اهرعب ده مدام ا انهو تزن ااضاا
 ديدن رتلا ذرب ال هن | لعا يى اهزف 4 راثلاازه هركك

 || ىالول و جولل |ىضقننب لليل ئيرصمم نسب لوب ناومورحا
 ١ هالو هنكعو| ملا هنفاضاب لوا كامل يسب رب اإ بسلا
 ذريناىا لوا اسس نود | تل ىلا تلا ةف اضا لصالاْ ا

 - هم لوا ءانتفا رطل مانا تنم وح! 3 ملا ذاضم او اناضملا
 0 اولا

 هدرذرزفلا ةسياذ | ثحيواطمعهركوام نا لد قن كلانا
 , لم ايلذررؤلا ال ص الا نب اززشالل 22 ورسم الو كمال
 رف ارم اهل وجو ن |ىلعل دب نقول رعت نوؤنو هلا لو مهاظ
 موو هاني /ناو صه ن | كعزاكو طتس ملالو كل
 لنجل املا .كالمب طنش انكأ يحرم اكول بانا لوتسورفلا

 رطنلا قرص ذالخباضلاعكالمب طقس ةاكرلاكهيلا مار | خت ٠
 الشال



 العون |نلا هوب ئنريلاولط امد لاملا كاتب طتشال اال
 . باصنلا اطاؤشا نال لوف ةرسبلا ةررؤلا امج ينعم نا جيطلاك ٠
 داملاومجب اوحملا هاهنرطفلا"ةرص خامل اباهدوجو ةاينال ١

 داصن | از1و دش ردن ةمالعلا انما م رس و طماشخ ضارلعالا
 انغاللالهأ هب ؤوصومار يصل ] جستلل معلا رقرص طريب ربل
 انكي نطيل دارا كلذ ن اذ ئرنلا فلا ريغوم تحت الانغااذ |
 ىلا غلا هو دام لذ ع شلل ئفلا لعئفوببال 23و هليملانع
 ١ عاف رطالاةرصزخال الها نوي بصيت نم نال مرعلا حف
 1 :ررفلا رصفن ن |لعاملوألا امزب قاتلا سوجوا الها ن وك ٠
 اهمجا رد لوصالا يكس در وصاملا نتخس اد ةرسيبلاةيملا#
 نا كي لوا بجاولاوبع كرب نيب اديعولا انهزم صمم ا لاق
 ”وثناه ئاكأ نس مالسل اوةولصك ل علا رذو الفك دهني
 هلت لماتيإن مرحتودلاو هلكر | هعان الصم نب لثلو نينجا
 قطئرارلاىور هاننكذ لوا هاتبوككأ نان لوالا غجاو
 تكبنكو الئلاق سو دلع مرد اصول نعى ابعت ]نعم دانساب

 ماد نحف ذأ | دحض | كرش اولو لوف ْثيرحلا هونت يكى ولع
 . نينرفلا نسما رش الذا هورثلا اوبال لوا أ لان ا ككالد
 سبل | مابال تاويل هناومر انبعا رغم هلؤناس الأ دوطصن هن أد

 مياليال لوا ىيولابرشلا بجو اووي اكواوطلاب هبل |
 0 ذأ 2ذءلاد رولا ير طلو ؤحيالاكبجوملاريلا لل ذانعالا ٠

 ناو صملا لاق ها هنامؤنحاذلا بيلا هجلصالاوهاورلا كرس دانا
 .قلرط رإول بلا ووشلا الها وما نمل وا نذإ/لوابرل نطق

 الد زك[اوماصلا عدل طمس ىرلا لوا ايكو تعا صحا لاق بيلشتلا ٠



 ْ هنأدض قأداهثاف ماعلا ةداراو صاخلاركد باب نم ماوئري د ئتلا

 هفئاملا بويل |رباس عاهل وز ال هاعد !ام لعوركق اهث ةلالدال
 1 ىالّوالكواملا نص تيل ةتارال الوش انالول و ةسي اقم قيرطب
 | ىف ءاش هد واولامئالخمملا لا دحال كوالا نم تيل ئب
 ١ ابعطصب)ب لوا ةيافولا 4 سو ييزتلا ررصلاق لو هااشال اه
 ١ كانا مزلا)ثابصاخن وكيت ل جرلارشو كال اككزلا تامزؤم
 | همطوموؤ مر رقت اكبعمل | يوحد ارررل | باص نع ب اجاو
 | قشوواضالاةاهتباغووإطبملاربلا تائاب ةتحلاربلا ةلان |
 لمجانأوةثحلادبلا لاا هباصجالوةإطملا ملا ت انازبفل
 | باكو يارد: ناووزن ادور هبلاهد طكمزلاب ككذ
 ١ تافرؤمن [قسرف لاي نا باول 3 ىلوال لوف :ركو بمغلا|
 ١ انا ونجلا باجاو اهانإن زحا را طسالن ىزا ايكو زل
 بمعغلان الادب ناب اضن ميس اررضلاكك |:رعاش ابر تع
 .دانوكرث ابطلرشو ءاجضالا نال :نا|ثاحروعدجو ناد
 . لج زلا العمل |نيعتب الذ «دولا آعبجاطنملا نال ىذالال
 | امؤجالوامانكمزل الّمنيعتيانمب غلا نافانت افلا
 2 «كبارملاب اساداشاب ب وضمن مواكب المانيلن هين ٠
 ظ تالاتفوؤنا كالا لو بلاى كالا ءزمذ ٌصاركأ

 غم موه ز وجبن فول زال يفتن ذ ةقيتملا ةحاركا لق أ ه١
 | ةيعاركا ف ئتجن دارما نا ماثحرف لو | 6ك بعاركلا بانك
 . ناوهو لو ثحديف لوا هالإلل نبل لعدرب لو ةريابشا 2
 ١ فئكدم لوا ظل وهام نلت ملام كحزحاذ هلوودعس لاق
 ' بالايام مو انجا ف ىلا ىحدجو اذ الاف نامل والاد

 | لوا
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 لوا :داعالوه ىرب اهعتسس اياروملا نا م ملوع قول ضفلا و لوثأ ٠
 ىلا مرحلا ناحدال | ةروصْلمت اق ةداعلا لاش | هجن نكي

 - بالاواكالا ريم اازهؤ كو .٠٠ ٠ « سوو لا هلبالهلو ١
 كاز تكل كلوا هامصملا كال فلانا ىزاو هلو فاس ١

 | ماووديلاب حالا لازم هاما نان نال يللا ونرش هرب
 د:ترداطلا ناب انا ىكمالو !ٍقا اذيطن اكو ذ ناب ببجا

 انهصملا هيلعومن اكرم املا انه لرولابدارملا نال الدعذو# ٠
 . سلاوو نال( ثحدف لواءاهشتلا جد لان انوكم اق |

 لاتالد بني اقَس نا وو هيبئسلا لوو ملاريس سابق | ٠
 طا ءرلل دال مكمن لوا ها محي الروضطل اشعر إ وهلا ٠
 ايرلارومااهدارلا لوا باندا ةايللا هاا لوا ٠

 اف اؤاطم نم لوا ماركرسل ل اجالازونلا بل صوب اموعا
 بطلا نفل لوألا ايزل ا نككل ا هاو اييلا ار هؤم صال نال
 جساتيلف هشنلا لع مالنا ناب هاجت | ل والا نأ خونكيال اك
 تكقرظنلاب ةمحو ور هزظن هيف لوف ىلا ءاقتسا امّورلَو

 1س دامزؤن نر نإ 3 قضت ةعادنا متن ظ
 بنما و لكأمان يبل دوضرم لوضنلا لوا ن اف تكد لوا
 ييتتلاو د هؤلهتل هاجال وكرم هربعور اال | لوو عري أك
 ما م هاظوهد ةرباذلا يميتل املا ةساط ونجا اذا نعول
 هاّيحالا ةرثل ىزملاو اكزاوه ميزملا لب فم اها للا هرقد
 م مسيلب اغا مالسلاو ةواصا اوي ع ما وهن مرح اعلرتساو نأ
 وفل ضرب ل لوفاق الاد ىكذلا ؛ ماعوهوةرخالا ؤ ا َقالخا-
 اب ثاموولا اولمملا لوفرسضون | هسركك امد موهلا ةبوظالونلا
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 : ا قرا ف لاجرلاب صويخحلا ىوعد جون لارحال اضي )ون رطا وسبل نع
 5 هاب وس لولب: هوكي فاول فاودإت طفل هيلدتس
 لوالا هجولا غاضب | وشمال ن اني نام ليم نان لوا
 « مس]ب لوقا تاضداعتبت هرهوا واو لءاتفذاكر مىفاانلت

 | يسااراركو لن باول اصاخوهو لاوسلل ةشغ حلف د ل والا

 ١ كفرت عب تمل ةلصالاةحانألانا اعل ما .هتهغ بالا
 |١ ونعايتلانا ال/مملا لات هموم نضحام طعوس ار أرك مزإب
 ١ ةئالتؤ كرد ثو وركوب هصالا وذا ناو باصات لتر ارقم

 نالوثن ئكل ها امي ةارماد لجرللهركألاذؤ را قعر | ككاو

 ىبازعو وأ مديو مان ياناللالحملسلاو ةوامك لع ملون

 ١ نا الكلدنب نيك باري هيلع مون ا ودبس ولا لوق[ ربو
 ١ ىابالو ملا لاقل والا لفل ف لمصرف د هانم و ىذ لاذ
 ١ اندست ىيرلا ىلزلا ةمالملا لاق اوان | ضرلاو واهل
 | ةهاجل ديلا ذوأ قنملا اجرب طرخوهو سانلا يمن عليا
 | ]دور حفركذو ةنغيزموهو معلا لمرض نع ةرملا هثدل
 ١ هاف نسما ىولخلاو طوا|و لصف زءاديزو نانا

 ١ كوين لوألا لونا |رلوملا هظن ءاساةهز اعمل ذالاو
 ١ ظن ةريؤنلا ئاخا ذاف مصملأ لاق ريل ةينجالانم اجيال اعالل
 |  قفخحررعزملا تركز علد اغا برها نان لبلرلل ميقت لاو

 . ناثثو اهضرفإلامدغررع عزك لب لذ جرم نايل ن أو ةريزثلا
 . تناعاذا ةريفصلاو كما لاذ برونتلا جبل يل متذ ضو امج
 '. اناوملاذاوطاط وشي هنا هاصاحو لونا اهم |بب ىرتشت ا
 ا ظ 11 رحا نوب نان: قتكي مب اور فيو باور ؤ نينمومام نب نيب نوب
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 سين اوس وهلا رتل اكتمال طاكذذ|اعرحا نال نوم ماك
 يب ايطلرحا نم اهيئش ال ىلا ىلا دوش ءايجلذ المع كعاها| بالا
 اهيشالاىلاىد وب ونال ايتصاورجا ناكا ذا اهئالخوارحوهو ٠
 وصلا ىرن الوئوصل نع | ىرس الاكربإلا نال ئنبامخلرحا نم ٠
 بانككا غلهاظ قلاع ام عازل مر ةازكلعلا مدمل هش نا اغا
 رفنا|اماو عملا )ا لصالانم نمل ب اضنموكئازم و زلا جو #

 اوابتشالاذاحاذا دارما لهل واب ارضنا اذا ةدائنلالمغل

 أعلاه هاورض خب لّدهأ وا لة رسفو اهيمررضامال| لعن ها لاق
 لوا فاشل طعن ماو كاثلالب لو ذاثلا مشلاوهازه ملوث درظ
 . عقلا ره ىكع لو املا وضل | ىراكما لَو ةباهنلا جاضولاقلا
 مدنقلاازهو ماوتىتذ ضد قم لوو رظنب مهن | ضرفلا نال )/وق لوالا
 ب ثكده )و١١ هنيانجوظامل نال ءلّو بار الب لّوأ ثلآثلا

 عا لوا هز ناطماملودلا ان مالو لان نا ماظا ظ
 ىلع انلا ىزةبالوزملطل )صاب ردككو نيل باشعا كلا ثلا:
 كسا قالطا لوا لان مد ب اك ضملا لاق مارتسا للبس
 دورظلا اوربي( هاوض لي |اوعلط لىادلّ و ديستلا عدلت

 ثلا رم نيب هليل مالي لوائيرعمل ا لوانتل مو ءكلطالا نهم.

 ولف لو ديمس لام: ديمسإعئطع لدا نا اهرعد نسللو لو ٠
 ثكحدش لونا ضرافنلا هزل نإ ايبا ٌريكماموا لاف رام ةاولخد
 نيبو ديالا نيطولل إذ ولف نوب اسكر امتلاء هركدأم ضو و نبك ١

 طسعارداو باول نس ذاب باول لانةيال|نونلمب //لو
 هيلا ودّيمطو نعدازنحل هنال لوف هريعو م اربتسال | م" صن
 وذ صوم لذ ئس|ض نلطملا طولا نحن زنحالا نا تق نان لق

 للا



 1 لعوب سلا نعوزتلاف سلا نعني دات ةراسالا و ةلالرلا قرط
 . لاذ انامز ريم ى |ررزم ىطو لوو م لمانذ ىعولاب نوعأ ذهل
 اطيب ا[9/(سساطو ايابس ف ملسل او ةواصت' لع ملون ف لصالاو ملا
 ٠ زرلؤولا هدرالل هجروا ذا لالا الو يلم نم زحملابل

 1 اال اناوحلا ساّرملاو لاب 4, ورنل ىلا لاف ائاانذو أهل لبح ظ

 ١ ودل رباسلاو ىاعلا (رسيف اركأي اشعل واي ارفل| ريظنو لاح هج
 ١ ةاؤاؤ لا اروح رم ءطداث لوأ نلطملا لكأ أد وجو موعرلوت
 دال( ةرهاظن ثيل اهناذاهينالا وجو جو البالعدراولا ىزل
 4 ملوث نبا مواعملادوجولا ديكانل ىزل ا ن1 رجو و لاقل
 د توؤعرال لوو ايزنالا ب وجو ىا لوا ب وحولل ال نوكأ
 موا وبل ةروص غ نكمأ ن ارهاظل ا ناذ يبل! تلوعو ىتلا درود
 ١ ظاحالو بسل |اس منال" ايص ىرتست مان أو ولاكلو

 مكملا اذ طاق مولا و ثرالا د نطل ل 4 لكتل اريتسا وا
 ٠ نزحوزراولاادوك نال هسالا ىا له | هأدالول | دوب ناوهو
 للا :دارا ةّمضحل ةداعلا نال كملأ لاك سا نأو نأومر اجلا
 ىلعولا نم نكئلاوهو هدملا لاق يريلل نم دانس كد زل لوو
 | انج لوا لعركلر داو سملا لاق عرشلا نككاوهد ل لهل لَو
 ١ لوا ءالاخل الحراودملا ده اءاو لو يملا هره غاكامرعو
 رلولالع هراكل أف ءاووو هبت اعاو ماونل ل يلعن العلو

 لوا هاو ازا ميم ناذ ملو اهلؤطبا و لوث) :عاهزحاتل دلو
 | لفلو ياودوطوملا نغاضا سم ج.ازملا هكصربعاد أف ثكذ
 تنئيازأ كتل او هردري نم نكنل ن لهاظلان اب لون | كوالا
 اضاري غوكو لاو ملوق يشل 'رككل وه نركتلا نص دارم او هأ

 ا ظ
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 بسلالال اولا ةراش | لوف 3 الولابالو وات نع وريح اثدال لق
 رهافاعوتلاب كي اسس اف[ شكوشملا مناف لقا ادككا ثارحا ٠
 ثاعسدارماذ هامل الا رع َيلطملا نق هدد وجم بساالان ٠

 عيبا ؤوداوم "انفو ايفل طرس نارزف مزال نييفنن جلال
 ايو لاوحالو هلوف ىلا ةراشا ب لوقا ه اذيعرلاورلو ىلا ةراش|اسيبان ٠

 ٠ قزلاو ىز ناذؤلابلا ةرعدو) طلزوبظدادنعااعككارغت
 خيال كرك امى ةرانا هاو ةجاحالو زامل وتسجل نب
 لءاسمؤ اهنكا لون هااربسسالاب لصنلررصول اهي ن ازوكف هارت
 ُن 00 نايل دكا لانو ياو

 ول لال اهه دا ةبجيلع طكادحاور از
 ياو اموال ساو ماظل اموروصنف ٠

 ديد أ مزلناللرملايعنال# هاَوواَمْنانرإَو هيل |غاصق
 يملا إذ ا ظ

 هاون د ةقن رغد اذا ناو الوهم كريالا ةفل وب قلشل
 ليمن ناكمن |مصمل الغدر دارك مر ال وائتنلم اعمل محلا ار عب ١

 ثامرلا نيبداهسب قزوؤببال ىارل ار ككل وصحاعاوتونمدومخ |
 ربخن ا رباوجورم امهع كارل وباب انجالي ؤسافل ا ربخن أف |
 ذالكىكارهاصحاذاوأل اولاب تايرلالهيامناوسافلا ١
 داراوف مدا يجارإ وثلم انف ىرخلا طرشي ثحيينزام |

 اربعيلوف لوو اامعامس اان اكو او تملا لات كْنلولا ٠
 ا ولو ءانأ غامملاو ىزلل "لص اهي داتاو ناكربخ

 ةرقلاباولقانلاو مر اجاب كزلادصل انما ذنلااععتقا الا ٠
 هانا نعممالرفاملا نالو صحا لاق ةفرغضم)ءاسم اعاساو . |



 ١" روض لعلوم ةيبالاد صل أ لاق هارطمل يملا يزجبالا ذه لوقا
 ١١" ىلعو نيلونماهولخري نا مونولعو | لوا الهتسأو اليسا
 ١ لواوعإو ؤيظنال ةوكوزلا نجاد نيامتسم مالسال الها
 ظ ىابآل ةباور غلاقضسولاب | نال هام اب لاقول د نعل / لتذأ د
 " ص ةوري رونا اجاب نحر اطل ا ءازك /رطتتلاب بلا
 )1 لوا هرحاون ا طؤتلا ار وكالو ملال اوف م
 نال 1م(لاق و مصالا عاوزل !هزهن | طّمللا باب محلا كد
 ١ ١ نانباورلا ارا زم منغ ارهاظراذصلا| ةراحاو ةاوتوعنادب
 قوزع مورم امد أ ولخلا ظفل ىلا نانلكلا ظل ويعم مهو
 ١ تكف وادرب ةرورطل | تتقن اذا ام لعوتر اجاذ اوح) +
 ١ ةيوزو خ0 ذ|اعاعاعز اوجرعوو اشتم كيل اونا
 ١ راذصلا ةراجاواوفي د ارم لوقو قاض .مالعل | لاكد ىرنا
 ' | دثووإت اداذصلا همرب ال اهرننجرم ن وكي قحراضلل يرهاسأ
 كورلا ءاور ىلع طول و داو طوتلملا ب اك زوكزز هنارم
 '| نيشلا_داراو اي ارنحا لة طتتال ا داك لواراك
 | هن اوك اورظنلاو طو |طضهو مما سئس ما ببال نا
 | ًالامأ هنا نسور ىلا نعود ام اعؤتحاذل |لازوملل هنتطل ) وحب
 . هارلا لابن ازوكو اور لك د اتا ن | لع لديهن اذرضملا
 | لاوانوكو ىواززل اضف ال: نيوشل ادرج دار انه
 ا رول ل معا
 ١ 00 ذي ال امن اوملاو ضل ا
 ْ وةروكرلا دومإارحا] هل هفئل ور 0
 أفئداعلا نيدو مملا لاو ىوعللا نعل اريشئازه لوقا
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 «دئز اركب و داعيا انؤششم نوي ن!ال لّووأ باوحمدأ
 اورو ةبزرال|ىداع مالسلاو واصلا هيلخل اف ممدقنل لاب

 سف از[هيضون| رزوصض نر ديوس هاور ميكى مدول م

 توم ن االول زم هدارف ن ارهاظل او رم اظؤعف انن هداك ذو
 مزلازعوأ دع مكرارؤ راو كلا باستناداعمااروسم

 نم هاه الاههروكزدىارثحيل اريعلا جم بزلا ىإ لوقا .
 هلو اعاماو هلق ىو بؤاوهاوأ دعا اذن هلوفل اب ضهاوق
 امال زكانذانوكين المكلا قلب لعلكم لوا انؤاز ريعيلحتاا

 لوازم زسراوقملا لامن ذ كرا لملم فاك ظ
 نول زكازع مام ظنا ليلا الد وحول ذاهب ذكي
 مارس نعساويللو ل2 يعل ظفلب نوكن ا مزلبال نافايحلا

 ثالث لول الخل حسا مما ن ايريتحتساو لّه| اموركم ]

 «اجاام لب ثيرحا ربل يلا تون نا اوجد قبرطلا نيس
 راما ناب ؤقا وأ ةزاطلا+ انك ءركذ املاراخاوإو
 ءأوث مش ىفلاق ثيحاكاكلا مالعل ا اعدر فو وضولا بز وحب
 نايب زب لنال باجحإكنصرينعت :بامرتجلاف جولان | انيبدقو ٠

 ٠ لوا طحا مر زب عرحال ةاقل او مك | لاق )مانت رنا عارالا .
 | نال مملا لات جارت ماقملاازهؤ نسح ايم نابل تاغو
 رار مس نحب اال لو! معرحلان ورب نكم رولا ماب ءاوتنالا
 /لواهائؤالطان انا يدي راؤ طسوىتلاو نيطلااننىفا
 اونسالاردارملا لونت نإ صو اذنطل نم ةراشالا ءام يع تب
 مبدا لا وسلا قيراما نم مرح داري النار ةروض وسال وه

 لانو طعون هر ا) لون هركذ اماعواوتدد وعوم اوه د"



 باص كو | نعي نا هولسألا نخر اخ اولصالا باور اع

3 

 َِ ام ل غوججال لو! ه|نالطل ىلا يشب هاوثرطسو ىثلاوئشلا
 " 1يالناب ةروصاوس الامد ارملا لعن نإ 6ة واننا نم ةراشالا
 ١ ىلع ملوي دوعوملا وه ول هرزبطر ال غاونسالا ال زضرال ا نم ىنرحل
 أ ب صملا لاق ضرإلاب هنا هن |ءازف دوعولا لب تكد لوا ةركؤبام
 امل نر هركذام نوكراشن اذ تكد لوا ها قالتخال | ةركد
 ا ١١ رازنالا ىرك ) اصد لعامداو نكمل | يرن نأ دعبب ال ]ب مرو
 : لاطدراو كا دامىا لوا هازجلا ونت ن اكاذا و هل لاك

 ا
 اننا اع نوكيال هل و ماركتس الامس مادارب
 0 نقلا | ل نس

 ل ول حد
 .اعربم هضوملا 2ذ طال سنك الورم | مث هس ول ىل سلك

 قتال
 ةجوأ عيزا | هركذاعن | نال نك هوككا سوي ن | هل ىبإ
 |١ ركل لوا هريغ بن نم قس اذا نعال ح محلا لاق كاد
 '| زوجت برتلا نأ يازكلا اره موب نموسافلا ويلا بان 1 مما
 | ءاملا ضطخونا بامر انخاوهو اور ىئا دز عيب
 | باكو ركداملع عاف طخ راو لتالا نعيالانهد
 | ىئئانب هريع بش نهؤسا| ذا نعب ال قحجاوت )دورنا برا
 ظ | لال اعل
 0 ةمرلتب ال ةريغ برن نم مرال(قسو للا مالثا برشا
 0 انعتلانكا دلع ركل رش وجاري ذ هذ الجاوج ع وزال

 لانكا
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 اياناورلا لعزبم ليغ ااننسأل الص | ف 'ضق انم الازم لعو لوفا غزبادكك
 مكب برنلا يز اوجاع وشن أولا لّصلا باص طارنعإ هندناف
 مصاص ون ةءوصو هعبباوز وحل ىلف ]قا بزتلا اه ىّرْس
 باصر وصلا لعاورداو الا اجلعان اكس انوبرم
 لوا هاؤرعايتسامز الب شلارعب ةيرشاناركد ايف ةيرشلا
 قالا ءاعل ىوزملا قرملاو بربر رصم ب رثل اوهواط اظنالاقرملا
 ناب تساند هاو اذيوربو | ”طسااولاب اها نم مك | مزه دلك

 ىلالابام مل اوفملا ىلإ نيد هاوهبر اش اهربوعلا لّو| نا اهندرح

 ىلا ُدداسلا مالا 6 انّيحامم الا مالا لحاتمل ليزي فذلا ٠
 انس تورط دب لل نبأ تارئالهز نافوإ و نسا ظ

 ةيالا هرهل وال ”ماعاهيكلادوحو تزحات ناو د اهثسلا اة ارش |

 لوا اهكحن امن دام ب اذه د اب ع مملا لاق اهزعأو
 هنا: مضيصل نادك ةدونعار زول ًادبعم 0 دزملو اهعاونأ كنب اس ىا ظ

 آلوأ هيلا فاكابجا ول |ماككا نايب هه الاه وغانا ؤس حلا |
 ن أ م جون ينل لا | نع جضقنل ادن اها | باذكلا
 نيكة رصفلاولاغإل/!نايعالل فصو انه مرخلومو لكل |

 نه ىو ملا لاق ةاثلا ءتلالباواة موتا اصوصحلوصالا
 را نال دابا زامل جار اريل اركذ لوو] بصلاام
 دالووير يشي للعلا انه لّوأ سومانلا قب صركوب رذ
 هسطزباهر| رجوهربزلابؤزئي مدرتشتا اذا اهرنفإلو + ٠

 كيف لاول الين يتتإف بشلل رولا زولتخا]| تو ظ
 :يطف همرإل نوت جميتلا ثارب ئدلتشالاتاضر ةىداو و
 :دوزيال عنا ىربال يل ريغ مرح يطب ضال ليال لوا



 ٠ ظرحي 'نيطم نمرح ل اذ امرا امازهو مازلال | يلع جوت الد لكس
 ١" ئظ اييلعل ب اهو ول ف :نعطقب تسيل الص اذنم شحم نئيحل خب
 | ثلا هاورختارعولا قمع اغاد لو لاشماوا و
 ئ ع ام عار اوما طرب ال 4 مأف
 ؛ | طءانإد هاثم هانل لاو ةرالوف ةمزلا
 1 را اعز من نا قو لو أ ها هريغ ارجع ائاودلوت
 ظ 0 هد نو نيوم نب كرف نسطلوال ا كي رحلو ملا
 ] 1 0 كبرلل هب بجا اب هزع باك
 | نال مالا ىلا الا داو تش اذا مسالا تنج لوا
 ] 0 ا جرا ماشالله مل
 | ناو ةمداصلا جوال نيكو ىرتلا جالا دارملان اكأ ذأ مدقلأ
 عر كوتا نوت ازلتس اا مازاتسال| هييىومللا ناك
 ْ مل ازكسداصأ أ سل ارم خلا نزلا ترق نوكمازع

 ظ وز ردا ل رعب قلطملا لاول وا مهينحم )| درع
 ١ نيا راك زار عو نعوسا دارماهدبزلا

 ركسلاب لوا ومونغ مارحاهيعان | ثلاثل او حمل اق هلباد قنوت
 1 لفرع لل لا اره نلايعدلفر اكس لا دركمل نية رف )و ١
 ظ 0 ةاغاا ذاع نفد و رق

 ظ |لاقه|رذ مرحلان أثيرح شو لقاراوالا
 1 ثيناعلا انك نامل جال راع: "1 لوا اهيل ندب
 ناذ او اسال لال ماكحالا ليتل او محلا لاق بلا فاما
 ها يانا ل مذ يكد نانا

 "يزن



 الطانيسملا اننا نعام لكو ةسسخج ادوكك نيكل وف ضمرحلا ينال
 سك اينو مورا هثددض لوقا هوطوا وصمم نوير ازم عا نال

 ث١ابل ابرسلا ناذ تكنو لوف اضيالاقلاب وعم اكول نال لو
 غرض اه هلو انياءلوت هام مالا ن وكب فيك ممم اب رسم اويغ
 نارا شن هدو ذائثالا لفل د رركت ا جهتاو لوا وأ طرلاب
 دس | ذا طرلارصعنين خش ركسلا بزنملا لّوأ هل اا وهو ركسلا

 ناوبدف لوصول امنماعوت ى ن اهلا نيملا يشيركسلا:لطل ا فو ظ

 اميزوكو ملا لاتانعب ادب طرل نعم سلا وبن | ئلاوه بدال ظ

 ةبولطلا نال لع سري امزاوابدارلا لّو| هاا هيل قلد
 نري لأ يطق ءلالرا ثررش امو ممل لاق رمل لبابامال ٠

 ايم ال اهنبق سكفرزعن ريع صملا لاق زنويشلاب تلين مرح نا
 ذوحيوييلا لؤسأن ل يلا اوحربل ب لثملا صن شيل اب للّوا
 قمت هزركم هه ن اس اب ار وماع ىاجن انما انبجو اولذ .ضاركأ 7

 . ةدمعلا نعهكاتملا هداوأ ىذ هعدزوجالازهو مارلل يس ظ

 دوك الف مار : ئرعلا نع عونم سمان اك مالم لانا[
 كب اهوركع ذاالا ةرمسبلا نعد .ريطعاولئحلْمااطعابارومام |

 ةرمنل ا نععوم للا نا لو وشي ئمج جليدان نا! !ثحف |

 لوأ اهعييزوكو ملون ةزاوملاب دارما نكد وجال نام مارلل# |
 ايل ]ف هورككا هبل ؛ كب ولطملا تالا بيتزن نيم مر لأب ام

 , ريمصلا ماهل ةياوردرواو ءاؤيل يلق لآقأ ا كوكا موعلا
 نبلوزيساهلفع هذ نمو ىانازا ربها وهلا ةراقا فولو

 نامل اطول امأ دعب ال والاو برق| ثباثلا ىرزعو لم كامرا

 باقل اعدريلركسلا اعرطل د وجو لعن اذ ئماماو لق نم ,اوث ظ
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 .٠ .اموعرذ )طا وركسملاوه ماجلل لال ن | ىو الاو لوف شكت اىلا

 ٠+ اك 0 ن اكريحالامرندلا اع مزق ام لع مالطا لوفا اذاجم دهن
 ! ام ذايزيلد مزيف امو نحال ا 4 زذلا نم عوج اع الطا امأو
 ١ نوكي الذ داصوهو قيمحرنحال|هرذلا لعو رأت يم مالكلاو
 ١١ قائلا مامالا ملاؤ ام هراثلا ركام بزي و لوقا دامز مغ
 ١١ نر ال مريت ابركصوحالا هرزدلا لاقي امريوصلا ءءابجل رشم
 | تلاوه مرح اذ ءامطلا نم يشل اكوصوركسل ااكيامركسلا

 ١١ لوالا نان |ىلا نوتنحلا ه١ كولا ىازاتقمل الان
 | نمار اذاضم ارجو يحل تون وحق مرعل |لرتمريج
 ١ (قءاركس فر يئحال أ هرئل او ةنهسلا| لانث | غرنحال | نمل اكربحالا
 ؛ |ارملا اعناكو لّو| هاجس اماع تباثريعل والا ثيرحلاو ىللالاف

 ' .؟هاورام ضر ادع ىتنكا هناك لس لو نيربحالا نيدحلل متي ن
 ١١ لوا تاثلاو طفلا ىلععا بلا اذلث بازل | نوكيالف هامل
 | وهاك ملا رطولو محلا لاق ةشلاب تت ةمركلا نا تحف
 يا نوت نا نيبو ىو زجر بطلذ بعوه ىزل اكانياكى أ لّوهأ
 يصعل | حر اص وا لوف اريضعل ادعي اكداضم ملأ لاق ةرباأز
 بولا قط |يربصمل | ع بعل اطر عبر بصعل حر اص والو
 ا انا ص هرمل يطل اكرصفلا | وطلاراصف لاننا جوالاو

 ؛ لواءايوتك ن اكو ]لان الملأ لاق م انل بهذب ملامحي
 / ةكلا ىرلا لع دب الون اروبإغل هاعو | ام ماي يال للقتل اذه
 | ىرض بيبرل اورثلا ناكم بيبزلاو نمل نيبو ا هيما الدلو
 | رصعلاوط غ لصف لعامداو هيلو لازحال هنو نيخحانل لوا
 | طفلو تاثل | نال ىأذنال هلوف لوهأ ريغال صعل | قيام هال هلو

 لو ظ 3

 35 ال + يرحم <

 بح انحح 2 >> >> ث---



 00 طب ار أ

 لصف رم ويصل | ب اًكولعا داو لوصوم قبام روق وام
 لكنا ثح م ]و ربصلا تاؤبرقن يب اك نيديملا يانج .

 اهتسامو ىطالا نم ىيصلا نأ ثيح نم و لأ برش ال نمدحأو
 دوبصلا نم لل زكمارحو ل الحاهنم ناك "ضياع بال

 , قرءاتمش يزنلا باؤوكل اهبل أف مارحو لالحوهام |
 انك مدعرخا ؟ديب ل بال ريصلا| لع ايمي دات جو 11 رحأو ا

 لاذهذ ومي ناو موف هروح اش ال و رحا جدأ ارب كلا اغاو ا

 . ات ناو را ودع كر زنسم اروي توعزاودإؤت لوقا

 هادو انسع اربع كلو قا تذل |يذاٌِأوت
 /ثاءغال راف هاد ايطصالا طرس | نه ن الاس فو اوت راع

 ه | مرج مد ضمب ىنتن أو هذا طع ماوو دوبطلا عابس نم ريح | تخل
 الا هلق ديص] حابس نيب ةصالنحلا بحاص د ارم لوقأ

 رطان از انمي تلا ذا زول ف ؟ءانفهرعالا نك لد
 يح و توجب

 له نونا مادام لو ١ خم د اموبلا ريص لع مرحو قاع
 077008 كيل هرم نتن ظ

 ىنأ ما ةروي هرنع اخ سولحا نقوم هو اهيا ناد مادام ٍ

 نامرلاوهىزلائ اضم او نر رصم مأد املواز لا امو لد ١

 فووق ىمرلا عرش نكدبذ مايق ماود ةرمع|فهذحم |
 ودا ميري اوهو ..افلا :طانحما مودم لالدتس| دال طن
 دصفما وك, ناز وجدا م ئافث الر رج رياعلا مورزم موتا ظ
 ةيلهالا رحاب للم مرحئاربول موف نم مواعملامرمغا فرحنا |
 دا مزااوهو نابل كل لصا ان الكذ وليارلا اذني أ

١ 
 ا



 5 : |وباو يراك 6 الا ؤالخ اع ىرارطضالا و

 1 0 ل كرا اا اولا
 11 لوف اعؤولموم نالوا ضىؤملا ماهل ياو يد وا اعاد
 ةاوث تاببطلا اعؤوطوم نال اشم لوو أ تامطلا يكلحا
 | اولتللاه هاو دصلا رب رؤت لعب ولاو لوم | يلع مرصد
  بصوي ال رضنلا غن إدلان الظن هيو هلوق يبسلف نكس ام

 ١ هون وغلا ف نارا نم كا يل لوو | كاز افلا ظ

 ١ ريدا تابطلا اعؤ وطعم د د ؟راوجلا نم يضلعام و ىلاعت
 . ”اتلا ناكأم د ماوف ةرورضل الحال لح غ نكتشف ئاضملا
 ٠ ادهىلاةجاذل امم نان ل وفأ ظن نم ونشا بالعلا ف ابلاغ
 والاخ نبيذ ذل حان نما رك مر زعل
 لد ملا ل اق لماكلف نان ىذر وقع سكين ام بالعمل
 اراوجموعاغف ملالدال نك لوب أ ىرع سرح اينو ر ام مع
 " ةياهيلاجحاصا اولا لوا رش لفرق هنالائالخروطلا
 - دراونسلو لولي ]ررلا 9.ررم حلصو ةيازكلا بحاصو

 | قام وعوجال لوواكزابلاو بكا اورد ىكساغا هال
  ئرعلا تائال نيليلرلا لك اذ تكا او دوبلا نم هركذ ام

 ] 1 و

 تاوداس انا ماجى اان |لوالا لعل و قزكو وكن اذن ون
 ١ نا ماقول الا ايمراونب امزل[ اكوارحاو انجاولم
 . اينو دسالاو بزل ىفهازث اماعاضنا نلال| هريغ مط غ
 . يحله لمحوطلا هراوجؤ الخ تبا ؛هؤص نم هر أذ
 - طاير طلارسحاعىلقلا عر ذا ئدن افلا ةرحاو

 ف 2
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 بولا محال ىذ ابلا ل دب ن الو كل | ل5 لمانلف هرباطت ةاك
 هيتحامأ||ةلاح رمل ابال/لكال ا كريب دىاش نكيال ئعب لوقأ
 هول بد ملا لاث ا)تقن للا ةئثج أماذ يلا

 ىهاؤا ادعم بلا ةروريصل] ملا كو بوجوزّس نان لونا ٠
 ليلرلا :طحالم زمربالذ ةداعر ولام وهامكرت ىلشتلا يا ٠

 مله اون د تلي لب انلق وإ السا بوند لوالامااؤذانلا
 قطرشم كالا لو نادم اهب نأ نكي لى ا نكس| ام اولكت
 ءلالد اذا كبف :طحاللا لالا ٌةجاحلا سالف صل الكا ح
 ملالو مالا لوجان ركملفلل ار شيكسالا نوكرلعف
 ىلعازح ىفتنتي ال لومار احل ةرمؤ كلا لاق بطلا
 راو ذات الارظنلا | زه ىلا قبس ها رظن هفو ملف |رصرم

 قتال ئلب هيلو رإ وف ىزا اد رطل ص اظل | لها ىلا درالو ظ

 ركرا داحا لع س املا 4ناخ طع و

 بيدكاأو مطل طارتسادارملا نوكك ب ا
 .ةبعايلل كي نار ف ةيبقتل | ةرامتسال | هّقدرطوعو |
 لوالل هل كل داون نيينعلا| الكل هاب بنككل مزتلملا
 نم هول لع)جل ب ولوا لياعخح الو متل اهم قتكي م
 لوي لعلا نوب غال لع وال اوال بك لع
 [صروملا هزه موف ليشملا نوم نيب لا كك اوكا
 ةاواوملا هدول "ضر لعداياصو | ذؤيب املعؤنا| ؤزوح
 :جالار وم هاج قا انيور ايري وموهو رمل |لاقاضب |
 رحاوو خاب بجا ملف ىرملا مان ميافو مدعل ىرخا

 م ب

ٍ 



 - تلوأو لكسال اناذ نكسا امم اوك ىلاغ هلو ضراعيا
 " 7 2 اتننادرؤن اعزكألا نعوزل اعد الاف ةلدال هاف ثك
 اقول او ضر املا نب اذ نيونم بخ :ذل احنا مومو لاسمالا
 ' داراوو اضاضرامملا قمح الف مويزلل نيوبوم ا رنعىووا
 | تكيف لو ادا اذلاثهداطصأ أه هرزعاىدن | ركام

 ' دياصلا طبل ع رع ةرنعملغلا تودارملا ن لهاظلا لب
 ظ كِكؤي هدوتباورجزمل اًفاومىزحا ّيادد غو لف نا

 ' ثكرض]وأ ىنت *ورحل نال كلالاق تاون تالثزكألا
  ةايحوويوم امانهْةيِفحا ؟ايملاب دارا لووا ْيْخو| هلوق

 أ ال اا فاايظيطاما 0

 داولسوا رز نوه :مفرب لفلان ارهجو و ملأ لاو

 ظ از طاشلا كلب لال جافا رع ال لزق ناك

 ١ بطلارجر اذا مرحناب ضو و هو ايريس و | :مركل

 ١" بلر ري لولو لوا املا يلع يك اذلالح
  لاسرالا نال صل لاق ىرلا ؤ لصف لعا هاو ازحلا

 . ملصتإصتلان الىرلان الربزغالا لوفأ ةحارالل سل ف

 ' نفالاةلالع ى ا تلزم دورنلا ىا ثول ا ىظلاو هلو

 '- لمى ار راو لهالا دلع ىاىل والا لعلو لوقا
 ظ 00 ا

 | هلم نوي كنزا ريمي هلذ لمح قمح ل نأ ضي نط
 ' تامؤؤن اد بحاص لزب لفاذاش| 0 رجول اكوأوث ادبص

 اذ مرحاعل ب اكرعو هلو هروكدملا ليما ؤدلخ جرا
 0 أ



 ىأ 6 ذ :مرطل اع ولو مولي نول لعتلالد ىفلوفاهأ
 لل قفكلاكم صولا ال صل ا لاق كح | دحارجيوام مرح
 كزااومو مل ألاف هلقتس ليلدانهنوكبذلذ لوا اود ١

 كات امحو لوا هامنعوراو نا هاو ف كد طع جم هاببول
 لائفههزعىراؤس الن ادصلا ]طمس هاواتن و ناخ
 لوف لجيل حا بسرصلا توم توك امر باغاذاهنال
 ائءإلوٌباراهاصالا و تع | امسدو ترص | اماك جرس ادع نب
 ناو كراولاب مكرصلان ا :ضن اره د ع عر اداه
 ىزلاو ماوهل ان |مارملا حاصراش أميلاو ملط نعدفتت ل |

 تبا ذاءطوراؤامز اقف 17 هيو
 يعوراو اذاهنااريش انهولججا كابا ذ انز كلي

 ىاونلاضانم نري :كايزعيوتو افا ةداع ظ
 هنع نامئهاماّون مسلاب رصلامراذاو ةلبئسلا لوز

 ءاصاؤ ل طزعر ناو ا«انيممءاص|قحبطو لزيلف ٠
 ”رعو ىراونا العال مرعو لطلا لعمال ئند اكو ما ايم ٠

 ,ىتازذأ ماعد هامل ءاناح برا ه اد
 . ىف ازكرماظلا نال زك قوام لو مّيَتس ناكر طع

 اولا اج اونا داس ايي ظ
 ف نوكت مطمعرمتب || داء صننعىراوش النا وباسلا ٠

 ىزناوصن نع ب اا ذا ال هرجوحزحا )ستي الو لط
 كى 0 أطر ىراؤنلا مرح| هج مم ىبلدإ لون نحو

 لمس "صرحا طز ذ وكم هركذ ىزل !)يلغن يلع لرب ف ظ
 ةلكملا هطول طزعرعاوهو صلع اغدا|رملاذأ



 1 هتائئايبلا جارولماتلف ةروطديفف دعي ملاذ | اماو
 7” هن الع جهابور ام نوك جود راوت سايعزب تي دحركت
 ١" راض كارز اولد تتحرعج نال حدف لوما ادرك

 | ة2ويلاةلط ريب نيبو هنيب لاجزم هريمل هان وك نا
 . لكى رثاو مدل ربذ | اه مالسكاو ةولصك ٍلعرإ نل كملالاق ها
 ظ ثيرعض ارهو ذافن الا لات لوقأ ه اداسضالا طرق دو

 ١ .ةار وواصل .| دوال ىرتطمداشالا طن اكن ىرنع

 0 راش زلازل اد رالا ردا نامه
 ظ 00 اووف
 |١ هأ ان[ هر.علرورإ م ةاثلا ع ارالو ايادبراطضالا

 0 ا ظ
 " قانلاوالواءانلا ءاصالم نحكي ن |امأف باصا نا ماو
 | لاكلوا] | نال ذا اما صملا لائاّماهتمابصر اذا نين لوا

 . جورما ةوسامر شلال ةايشل مقبل اذ بصل نم لتنال
 ' نيفوعامررسإ/ ةايللنم موس نافل وبن اورظال | لوف
 . هرفاعداف هاك وذملا ءقببا ملا فقس ناو ها لجووبأملا
 ' لس اللا كل وإلا اد اكأذ اها ماوه ليصفتول قيال ن أب ملوقب
 ةلاكاداّعا لوا ىرلا ماجا اعا ل ف معا اكدصل رم
 . ةلاهل وان )ج[لاضنالا ءلاحرعأول نال سل نهى رلا

 يف اسري را يوت ئالثلارعر وطنا !نوك]ب اص ريص اضبا 0
 لاصألا لوا لاصالا"لاجرتسيوهو هلوث هركد اكل
 لالا ككاو ةنلاسوا لا لدا دصا شادو الا

 ' نا 0
1" 



 والاه سو و )هلو بتمن نكو إو غل حلا لوف اعؤطع لوقا ٠
 أود لعزوطوم ادا دك ملنإو لوفةنلاحواول | لوقا جرحا
  [ذ | اماواعم هايمرولام كح لحس ملوق ءارفعض ىأ ةيحن اذ
 ناو صملا لانها كرا وال والا, نك نا اماف ل وزلو اصا ظ

 نا هوبازهل و | ىربالوا نيتحاولل نيإدحن ولا الع ٠
 اهربواهرحو غاثلا )ملا لصحا ذا اهئع | اذ ره مل بملا نسب
 هنن هيعزاذل ا نيل نيعضولا ؤ مالاورب تزيل اك نكنيلو

 صار هيعلوالا ”لّيملاو نيبان | الكل وال احاوحصتن اموبع ٠
 قزلا مرعوا ناضوعاف نا ذ هن نازعلا قرط نيب ”باثل | 2,
 ملال اذ هجارفن ايسلا نم لل | هرك امزح لا ننال نيب
 . مو لهاج وهو مصل | ةزينعل ثيبلا لوهأ ءا يب مليا لاف
 باتل الكا ميرك خو اهنمر سوه امو بلاعتل |نولكأب اوك

 بعذ روف ئيدج | لاقل هدا مير, ئبل ملا ءألغ نيب نالخ ظ
 لاط الاريصول الوذسأ ن طر وهل >2هريغوماشلا ٠

 ةأزامم مذوز ام وماي ب الا دبصعش || لاطبال | لق نافذ
 |لوكم صخبال حلا نا اع ب لال ديس عمي الفارس | اجلا
 اسمي كاامج روي شلا فو مما لات نصرلا ب انك لعامسات
 نعل نيون ازه لوا وأ ىو رلاكنهرلا نمهوانسس انكم ٠

 كد ]بسسس مررلي ال نهرل اد اقمن |ىتشاللو مراللاوا مانلا ظ
 نارعال نهرلا ناكن اع نوي لاك لوو فاعل اد ضيتلاب
 ىبزبصقتل اعسو ماجن الفال و نيدلابانهر ايمن اب دولا

 ىفرتملا جين أ]ا تاعرتتلا دوس صوم لوف قالا قررا .
 منال ملال دهرانلانم قمح عبو ءوبلا ىوسامب ىرتصلا

 ظ

1# 



 كك

 7و نلا اكلوا لو: بلاك عيل | قف رت دق ظ
 . انوقلاوو اجلب دفعت رؤمل مروع اصلا واعد لوشلاو
 7١ ىلا جادزبط لّوحا لع ايسديلا نم نيئرملا تبث ااه هلي لمانتلن
 " صار زالريطل وا ترو ريس عبجوسا:الرظنمو دلو ئيرلا
 ١ نلاكوهد مارق ىترماىلا جاد ثرورصو لعربطو نهارا للا
 أ ىلا اضوشم النعرل ازوكنالا رج لاق تكلا َياور :ءاعل

 ةبفاز اللات لس لعد ا طا لوسر نإ "يلا با
 ١ هلوقاانإن ضرك( هزكيلذ لا ةزاولل طرشي ضصتفلاو طوع لا
 | صا مابا نم ةرهمرؤس لعوا ارم يكاد اككرث لاول اوت اك
 « يصرئاقلا لوا اذام لوالا هلوث ةرع موضترير تلا ناذ لوا
 7 كاوا نيكل وا ليرلا لل >احالو ماو كاكاو ءاقتالا
 7 ةلسأاو باكل نع |هيليل د نم للم دالزيعز ليم وصوزبلرلا
 ١" يما موتعل امنا والان عب لل د هاون ىايقلاد ءاجالوا
 ىزلا نافذ لأ ها كركر كر رصم نهرلاو نر وعذال
 | هض ووو صو دع دب نرعرملا زعم (رععرل اوصذ ار اع
 نعرن رب رتل | لاهي وال | لملو اضن |لاهتسالا ىراجتد
 ' ديولو مما دارم لذ ور خا مايا نم ةرهش لاش ملف ذ اكن اهر

 عم و نك هرون اهر هريسن 2 ضاقلا /اذام هانركك ام ْ
 نار هريس طفلا ع مامال |ءلاذ امو ىزن | نوهرم يعم

 ميل /انامول اقول نيرلاب ضوسمانيملاوهو نحر هع
 دداصملادررصم نهرا | ع هريسنت قاضيا ئسنل نيرا | اد اهرب
 ظ للبن رزع تمرل اق |ذ اف هنلا لعاهبع] وزب واسال مكدت

 ' ةيزوغملا اضن |ليررصملا اضن |ماصتنا نك مانعر
 00 ظ ظ ظ
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 ريشا غازكو ناهر مب واسال مجاملو ابؤارير تهر لاقي اك
 قوم .يلاؤتم اذ «ورصزتع كصوت نال ملا لاقرب ١

 مما ءالو حارملابويرقلا نم اهيمرب ال هن اذؤرعل | ةروص ظ

 رات نوكو ف ”يلحلا بانك باور تيب نا زكلنلالا ابرج ١
 القلاب نا2والأ لوا لت نهارلااءانوطم ني ملال واف ملا ٠
 /اضزازوجالا لوا دالا يثني ىوالا ب تييامو هاوف وتلا ٠

 ميِد لها نسب داكب كلف لو .ركىبو هنوهب ام للي صلة دالأ ظ
 ةيدزنل اررصلاو وأ هارثلا نعر نعان ا يحا وحن هلوث ثك
 خيم هاش وعام وتقمريسقت ىا اررح قف :باذ ولا كرس 2
 لكلا دودب ضرالا نرمر دوج ال ىح نعارل ولمس ديغعا
 ازيم (الا نوري نهارلا « انه اهراد و رغلان ورب سضلاو
 ىتتلوهو صالح |عرئارد بجبن للأب واهني ةزملا هعاضتبو
 قامب زيملاو زو احم وا هقلخ ب هلاضا ن اكأ وس قوعرمب
 - ةنيظولاضاو اماذان وععرئزح نكيجتزجملا ةزماحلاب ٠
 نيب ىلا انما نهر رجا ةرواجلاب لاش ناك قح
 ةواصك' يلع رل يو صملا لاق ن.ريضتلا نيبرباضنل لما ىلا
 ؟*ضراىملاو نانا ابل لوا ماوي نهرلا يعاد (مالسلا» ٠

 ناؤخال دا يجوبام تاشاب تنيماوراا ناب ءاوو ٠
 "/[ئمو ماودلالوربكت اذاو نهأرلا هياربأب موري ىقرلا
 نعرلا اننا زال د تْني لذ ىابتحال او ”رنيحرل ا اع هواقب | هل
 نال لود لمانإف تلا نيم مارل اوسبلا نع هركذ اعدواننبأو
 نمل اءإي نا زنا[ زعريل لو ها نوكرذ نهرلا مث

 538 ءازسمإلا | نص شفني ١ رو هل مو وروهر دانل المك ظ

 عي



 ١ ناف ةلوق ضقمي راوعن قام درلاب ماو لّوهأ درلايربطلاب ىزلا
 ١ اموعي ىكامم كاملا لوا ءاؤيتسال ارينا ئيعتب مككعلا
 . هاوجل وفن ن ]و مر وتي نيك 003 ىيلربوتتلا طلو دنم غوت
 أ ءانيتباو عب لوا نجزم )لكن وكال نر |ءاتساو هلو انا
 | ةوامالصلازحاوأةم لّوأ زملا غمز امل ماو نيدلا نبع

 ١ لوا ىف ةلاتكان ان تكف لوا م وبمذاثل | ناك أو

 "2 ىنالا نازك ]وعين |! ل اوسل ا جوف نعرل | ناو دب مي

  نورولا وس وعوب 2ث وق وو هل ودرب دوو بسدتش || ذ !اهب اهيلع
 ا ًأىرم حا وزيرملا سن الرجب وببلو ني دل ه,نئك نم لفاب
 ١ لاهكسا ب وجو دطصتت < نم نت وكذا لوما ثل انركوملا نحو
 .||) زاوجمرملن ايبلل ئرلا ق اهوكيو ةئالثلا ايس! ءارحاب لامفالا

 ١ دقداثك دووم | تكدمضومو دوت | ؤرحو نم يوب
 ملا ةرنط زال اع”ش لاو رك انضيا انبرهو افلا نم دز
 | امزملكجربد ادا نامل نم نوكياءاد اذلان | خيب ملود
 . لّوأ هلعاوكككلا هعلو ا أوف كاملا دع[ ضتلاب بحاصاع
 ١١ نعارلاو اكواصم ملا لاق ةدإبرلا طمكيملانالهلوفاعؤوطس
 م نرلا نم, رهو لعرسلا نان حك ين ل نأ نن دوهو مر

 . مصملا لاو لمانخ لعاس ايذ «رنلاذ يكل تبني نركت يصوت
  هافو مديراركتلا مزلب اليل زيملا ئين لزوأ يلا ءافيتسال
 أ ”ةاالملو لونا هاازكورلرقىل راش ذا مؤ الجارهد
 . لاق نمار اراب نعرل انما والرمل هيبلا ةداثن ا ]هجن
  نئالكاختت ضمانتسال ئلكم هلو لا ةراثنا كاملا ةءالملا
 ' يدوب اك حنعارلاد اضحاب قير نلال يحلتقلا ليس

 ىى



 ملون هورشلا و اطالظ تجدشو كاكا + دس تااذاراك ثنا
 ”راااهبلا لكنني كانه يحيا :م تر اصام هلو اجا .

 نك نان د اع اصر مجكوحْلاَب نا بوصال الابالله
 لجو خاشلا ةلاوتنالا برطل :ءدئشلا ليما ف ىشلا|:ةينعر
 ىلا لمح اهينلا غو ماوه لمحو لائب نا ظلا لوم انهن ىلا .

 مسالا ايم را ضخالام نقرا نكي ال لوف ننسمتم كاف
 نءانبالا اعانجب | نعأرلارجالد نيس د لث ع لتمدإ ةررذ مدع

 دس ادالا دار |ءلورطح اذا نهال وبف نقرلا فلك ةنخانو
 انه رلعن اال ناف داو ىلاجاؤتسن له قرفلا,لوطو رايق ازه
 طقس يرلا نعولرب اذ او راو نهرا باكزحا فلعل علوا
 العلا ذهل سرك هذ اذ ثحبهبف لدا ايهاب نفل اكد اوناغلا
 غوص ىدلان وكاوفلاربالارع نيفرلادب غنمرلا كه | ذا

 ةركد ام اعابوعلا ككىيذ) (ناضلا زعيما وزعت ىلا دننم
 اضفانتم مالعلا ناك لوف باروكازحاؤ ملا هلكملعل دب واني ظ

 ياهلا مرعل ها لاطب ال نكاضفل ا ئس فان ئدلا لوقت ن اكو لدا ٠
 ر  .:نرهللا داك و هركوام عبس ىءاهبلا حاصراطاىد ىلا .

 نق اساينمةاورغ اظفو نا! ديش نت ةدابشره اذهل املا
 لالا اب بجاه جاف :دالا#ئالتخالا )صه فرس املع
 مدهل فزع لوف نامغلا اقل جون ىدوملا نايك الاؤحاب نمل
 اعبادضكرلا موق ىاوجد )افلا طه كت وةامل اوال
 مافنلالاز اوحافتن | هانوم هوو صما نم نهرلا د اتكرحاؤ هبسإ#

 ظبلاا زو صلاح حر اشلا يس ْئس] و |.« انتنالاو هولا

 صو كاذئالالاكسامم اوركاائاذّص ناراغبأل| ىركزست2
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 عضوي سس يسس سح

 لامحازال لوو تسوس الا لوضت لخال احح ىاحما ةمولعلا اهركف
 ءاؤ سما دزنسلا ةراجأ لاتحا برئالاو لوو زذعلا جسفلاو لوقو 5

 ١١" هضيرا زل |نيملا هيف هلم دارب نائم هنام ل انلق اقلطمال هلا
 ا! مذ اقوم ناو )هكا لوو |ناوبنل نع منال مل الاق اذه
 . اكارع وت يلا ءاب ول ىس ل ف ذاح هعابول هنأ ىرب لأ لوفدسا
 | ءانيوإود نار از وجاه جاب لعا مداورتملا اذالَف هيب اداج
 1 لطابلا نومك نائب لوقا د وعلا امن طن مولان اع
 تجب لاول جرس اك ذ اذ د احتل ن | ىلع ءانب هركوأ ضل صخنم
 ' رو زدلو 1و هاري مرق امبولاص لوقأ هز اوجاع ال ماد محل
 - ىنقم لوا اذيتسالاري و نصرلا حرم لكنم لوالاثمحرلا
 | دازوكذاذ لع انف كاملا نصر نالطلوب زينلا ازه ا مرهاظ
 | هر نال هلالاق افّسسالان ون يويصلا نهرلا يحد ارم لاقي
 ' مواسم ذ |ضرالل طلاخا بارا سايب لوا تبانلل مسا
 ةردازلا هزه وأ كررلان امض ةرياف ف دورإو بلا ؤضورلا اكد برجوا اقاغ لود وا ضقنا لو اك

 رو! نو وان وحال ذم ناسا ناكا ذامناذ كوم لوا ضرتشسا ام بم ىواس اذا اذهد
 ردؤفلاب,ىياراتم نام زنلا موسلعزصرفعملا ن امعو مو وم
 موزرملا زف هوي و ضو |كاربم ناط يبا ناطو بومعالا لق
 اننا لوا مسملاب |جيار رهن لمع ماؤف تحتمل اب بحياوق ىئ
 ١ ةنيلاطم !كابرل قيب 1 قحماوت :مكوصلارحوناووتلا
 - كلكسي ناس سانت اب كلذ ويب ل داذ حرف لووا لاما
 للا اع لوقو ل وأ مامطلا درعا اسما لع مزلب الو موف نعرلا
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 ايناطاطلدداب نانا ج سما

 نالاوب رربانيبال لوو او وجحالاكف مالعلاذ !مامطلادرعسلا ظ

 .ريوب اسر داكن او +نعر :ادلوق ب شوب لبر فارلرب ىلا
 ”ةدقتبوكذ و ويعتنذ لماث لووأ نك نرالانض ءانتسالانالمالاق
 نمرلانسؤرالا انيتسا ن اللاًمواو نمرالانهرنمىااضلا ٠

 هسطنف نوضدونع ب لونكلا غاذلاو موو كلا نماصب ن اعلم

 ولت افيتسالا ذالبانيا ممنوع مرعل نوي« عنادعببالو لادا .
 دوحه |رثززو سو ىانعو ملا لاذ ارامرماملع ب وصولا
 نع:ماظ اود ازهن ومن اب لووا سايقلاوهو اهم قد
 بالسب لو | نيعضوملا لع نب دال لوم نع ةلكمس انت نافرفرم

 راني اة اب)ب لوا ةيقلابان وعن هرلا ن اكو او هاون ىصولاو
 صا نيدلا داو اموهو يلخال ا عالا عم لكلاب ل:مقلاو ظ

 هاون,فن:طملىا لوو! نم اناكذاف لو ٌيساكلس نال
 نوييحالا نيب وتل ءاك ونام هني لاذا لود ا زهكل تبث ناذ اج
 م ئيلكولا اكل ما ىكملا ن و د ءلوثاوذب .حلازوجالامرباسو

 ذحالا ءالو ول نامل صلال اق دحاو طل ؤرمنل اذ وجال نيصولاو

 الازولو ّيدعتم هناذ هّدجاح لاوس )راف نوكيا لوا
 ول نك ىوزوملاو لويكلأد لوا رفنانرلاو مار لاو مو نب
 ةياورب فاو منو انرلاو ماررلا ىذبانكااعركوب ل نكو

 ةياور ناجي !للوذأهركذزاصفت ىل اهيجاتحانريذصلا مابا
 | ذ|اعةرهاسو صل لات )سنتا اىلا < انمعانمن |ىرورثلا

 يل لنج وك نول دلت اداف لو واذا ةونسا 1
 ملا هزهكفرحاواصا اهذاولكن اماظلا)بركعلا رود



 | هلوانب عيانبلارعا [ مرعب نا ثكديف لوا ةليسا كت اعان
 - فالي معاول ل ناذ وكدا لافي نا ىزلا لوا اهؤخيالاك
 لهو نايا ب ىبعتب اود اع وأ اه ريعو ماو نسون فا
 ١ هلو هلام ارزغنر وب لعل ازح لوو كامل ابن |هلعل
 1 امام ثحكهيح لوا و |نيزعنل ان اكت نطل ذ ان راعءو

 0١ ضموولا مزيل هين يالا لاب داب دف لوا« ٠ . اهلا نعاز ازيحا ,لف نيدلال طوس وا ئمب لوو هلاكغد لوا
 ' ديت لش هدارم ناذ الانف دبمباب نع اذاو شيل نالخ
 . :اباوع مار د ةرثغلاو نيرلا ناذ هضجو الح وك دبل ناض
 1١ لوا دس لحس ارسا م يَ نعش سما ىلات ممحرشع فا
 ١ اهلا حو هاو ندع نص نضواصت لعا ساواوررلنعارزح
 ' نالازعو لو نشيلاوا نهارلاوا لوف ا |درمتنصرلانول

 س/ث يح نعرلا وسلا نيب و رفلا جو ىا |ذهو هلوق لوو هيب
 ْ نمار يك دل والا :هردس 0
 0 ”قطصلا قبول مازلو ال هال هد أ درمسأ نع ىنمرا | رها صحا د 8

 7  ةجاحلذ لاذ الامد اغار رون لعرىصرلا غن مالا لش
 ١ نيرم ارب ف كاكمملاب لو | ىرتب كالمل اب هاذ اود امال
 ظ صحيا ةيحلا و مكركو لنا ها نعرل و نمدب ال ضعبفلا هاك أون
 | اءاشادأو وللا رح لَو ن5 دارا ى اكان أونا عب ارحل
 اكاد |زه لدا زحالا وح ف لردل اكتب ون اممم رحاو لكك
 (لكىس بلا بجو ىرحب أم ن اكاد او_رعاطم ىرحتن ل

 نضل نا بجو زج /ىلإ هزك جرح هذ هاد أذ فصنلا امم
 . ااا ةيدولا*ايسملارصاو |مملاز هل حنشحم ا درع مارلا
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 لضزحا ىلا لك حا هفرو وتساب م ايش باج رزعرجر ةدوأ
 اكو مل اءلعوشرف ووليزلا عري ةازكاور اذال>هزرعوضب هنارلا
 فائدو لاق كا لاذ نينقيرملا:باوحلا اكو لاق ثيحةفبدولا
 راتلا و اطاخد وب ملاذا اذه لوز اهنلا نينو | عااد زوتف عوبثلا .

 نعرلا ىاكأذ| |نكو رحا ىزانيال تفو ف هتبسا نال ف وا مأرذالا
 امو عاب درعسلا اعزككدال كوادبلا جاصن الاعردادب ا
 دكار :انكرحأو نم ئبع سوا ة اما 4 كك ىوعرك شبس

 :لوهد ايلا: اغفروكدم ]صنت هيفناهرحا هر || ذاو قئلزل
 خر ريزعلا لَه اررعش نمو :يذ او عو مرتادي هزه سلع
 ري 61و هوجو ادحارعو للولاد ارش
 هارصأودب ئوأ اه/دي ا غد وين |امادرعلا ن | اهزلمجو ناو اجت
 ام دداوري د ركل ناواميديأ :نوكين نيب نرفاللولا
 اهروبا تت راتالااعنمارلا ”بابحا احمل السيال هان
 انك لّوأ وا داوم اهم لوالا لن افاهب دنا تاكمادرإق ٠
 لمصري رهن اعباركا ةاّيم ناز والا ةلّيسلاةرباللصتتلا ٠
 قي لوثاذخان ىاّفلابى| مو لصالا ءدحم لاق ماو راتلا "

 ني لول) كفن لدا |هماكون ضرلاد جوا إم ىلوال "ليما
 تضر لوف لرع ديس اعظم ىعرلا باب اعاوداو ها نهرا يصل
 جالا ل ولجزيعنمرلا يبب اضرلا لوا لحال ل ولحررعنعرلا| هس
 نعرلا مسا ضراوس لاه ناطدالان الفلا مز ولسا
 لدعلا يلو نامل ءربمعلا مال لاق تضل اذ ذاقتال ا لانالدا
 مات قانا بخطر ابروتامزدا] لعاطلسب ملام نرلا سب

 نس |اذا]هئي الو اوما ) لش لوا مزالويعر رع ةراضملا ألا.
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 ١ نطأم ىوس :بامرنع نيدلا نم طمسبل نيك |يزعمالو لع
 |  نبرلا طقس كلاملاكب ضؤتنا ام نوت يكو ىالت لام

 ١ لطاب الو دسافبرسإ :ااعلرخزب اح وو هرجملا ذارسفبا

 ١١ ثكدبت لوا ةوبجب نفارل |ايكووهو موف يراضملا لاعرسار
 ١ لموذائتالا لاق لوا لرعلا فري ىاةيامتلا#لاقفلوث
 هش ئاضلا رب نا ديم ةيثلا نم انمب اوه لرعلان التنس
 أ ةقيالصماةلضو ولو تجيد وت ماقال مخ
 |! انعر يذلا لجأ ذاداملا]ب ةكدفو لوو انهر لرعل اري ف
 ١١ هولا هركو اكهريع سوا ل والا لرملا ربع جاقلا ىارنوأ امي أرب
 ظ | دئتم نال اًضأ ئَراشلا نيب رايح سا ملا لان ىلزا |

 1 عضصرلا رتل ]جاز لعامساداد وكري ركل ما تنل اوزحالإ

 ١ ناؤرت طعما فر اشم )بيس ] عز اج ناوأ ل هلام مككأ برت

 ١ اكوام له كف هاو لا ام اوهلوبب ىاحأ ولالا 2
 " املا زؤونلا ارك وشضلاو درل السي القانعالا اضباو لوما

 ١ انور ل[ ذادمسلا جازم ناصتنلا ناذ لكم اذه لوف

 | لاكش ]اع لود أهل هولي ملول صملا مولع ةلهاتل وح | لءاتؤمو . هش زانيرلا نم جن لب افعطتس النا | بجوووتسميالوحو دعسل | جاز /(ضقتنب موهو هردعل
 . لريلاريز هضوزنا مين لوقا انلذ ال اهلا مح طقس صملا لاق
 ' مائاتت نهرلاو عارب الا نيب. ةافانلا وم دا,غلا طيس
 : «اريالا ناكأذ ا لاذ راملا تل ؟هي دولا كو هلو نع
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 ناز وجيت اذ رإ وف لرمل اكن ل ن ال |طتتسيب ال ن | قطبي ىنج انف

 . لامفابد ارمان العز ينال لون اف حيف لوا الص
 نيعلا لكم ىو دوعؤتاربلا لكم ت وثب نوير نبعلا نع نعربل اكلم
 لوؤبالناالاوز لاصفلالا صد ]رماد ورشملا و اطنا| هجن

 نيريا ارض ف تاكولو ملا لان جيالاكنبعل اكمل وزي وديلا

 ارا جاصو الرسعانيحاؤ نعم ]يأ هاربوملاذاراف
 دريل ملسالإخرسلا ال طوسبملا و تاطوسبلا نم |نهزخا
 كتفبوبصملا ن ال ميسم ال: يملا نال نهارا رسع| نيح ارك

 وعائاو نعارلارب ىف سيل: صرا| ن ال :وهارانفال ناثرملا نماربج .

 نم هفاو هامل و نهاراارسعا ئيحريعلا لبس وك نيّريرل اد 2

 لاق شابا از الوبطخ نم ولقن هسانككر اذلا ةفصو | بانك

 ناارلاذع اوبج نهر | نع اين ءاثفي نامل | نافذ انكلأ 2
 يغرم ءانوم اس نهارا |طعابج د انذانيدلا لكا لاقو زن
 اناريجؤس ناريطل سرلملو ب اهنلّم ءماظبر سلو هاضر
 اه/نع وب | ب وصال ئرث ا ءفنب اصفلا ئم نهرا نع اذال
 هالو ةواصكايلع لوف غو نش ن عرضت ىركال لادم ملوف ةاككياربلل
 لدب نيئلاعاربج ( ئمل ايصيذ ارادعالف كما نعوتوص
 اوربا واي اهلا علاق لق نهارلاوربولايب ليلا و نهارلا
 اذ باهل م لك تن ام دون ىلا زل | ءامالا لاق لووأ ها صمل | لع

 ارطضم انئنيدلا ضعبانيا ل صجبالنهرلا عا نالركك
 اب وم بوجرلا نب نركت عوجرل ا وحتي ر|طضالا د ابتعإنو ظ

 قي ذ ز صح غلو مب مال ملح ض عن الانموراطضالا ٠

 فيعام طعاما غون مح بجبن !نيئرفا ذا لكبر (مان'

 تت تسهم 0 بس بي بيبي
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 ١١ انهو م ولكؤبود لل اهشؤلا رعى جسرو و قرن ضوء
 ١١ ةازكاةرابج نا موجا دب اررل او داذكلا ذم وككم ءاوصولحلا
 . ق0 نيرلا يحج اهيابال(لكع ىلا لص ةيالر عايد ن اذ كالو
 ) عم نيرل | اننا د ادع ابريعتسملا اع بجو اا ناضل انلق اعرتم
 | أ اهل اذ يزن اذي ل ب قف اهد اعاد رلع وجل كت لل

 | ةنوككيننلا دج ويا زوجك لو | ديفنلا معي فيكذ ءاوالاجم ٠
 | رافال ةميشتلا لاتينا الك بايكلا تيار ركل لوقلا
 ١ لمين لو ال اصمت ازد اروتسم راوبوم ركتلا نو كلر ظن
 ١ امالعوم لعربإفب ثحد لوو أه | طاشملاكصلخمو ماوث عفلا
 | هلوقانامالارذس لّوأ هني د فضل يتوب نا امإ لم رلكأشلا
 ١ هنوكوع يبان نارك نكو لوقأ ناورلارهاط جدازهو
 كاز | نعسلا ثيح يم ناصتنلا نا تملا لاذ ةرهاظلا غاورلا
 ١ لطول انااا هزحاما !] ةلكلا :رعرنجزما ىا
 - كلغالا ةانبال هليل باوحذ ئانثالا لو نا كد فر
 ١. ركذ اناو :فلاؤ ىأ لوأ ل املا لري نال ممل ا لاق مزعل
 ١١ نكيئالل نوار و ردشلد انعابوا بالا ]ب داّيريغلا
 ' اذان ملالاة حيد ل فازعاز لد اندوتس مجان |
 ١ كالتي اناللو ىركولا بتل اهل | لوا يدوس يصد لكه
 ١ صملا 1اذ غازنالا عا !ٍمأ 2 ورشل لعوب علق هاوق مد
 . ةاريسو لاك مج كو لو هال جاشل ا بحاص ١ زو لول راركتلا مزلب ليل هرس جايب لولا - هش ىذلادبملا )كى ا مل ف يام نعفديع هلق نان
 1 ةراذل اوي عدرط اعونص اذ 'ياوهل | بحاصامأو رب اردلا

 ١ لوا ض ظ
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 مهرس سحر
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 أ صل ايم انجل د نيرا نس ع مرؤم دعلا نند نال هلم

 مدضرملا دنا هاشم رلحنو ديما نيد طنل اعافطع مذ 5

 2 1 0 م 0

 د مدنع نشا وحاع ههرت د الوأ نوهرملاديعلا ”دانج

 تاع ءاحاو لكازهر توهم ادعلااكهتساولو ٠
 0 طووحو هاو بنو مع لاووانركذام
 وّوح مزف ليما : دب اذالو صاع مرده

 ل أذااحمال و

 يدرفل ملأ ةروصزحأت ماذ خكرف
 و 00 لة اود و ع ظ

 مم ان فو كارب اننداعانطعموا منل الكاو

 داو - وبظ ءرولىلوا مذ انلفاغاد'وبثمما د اع
 4 د م 1 ظ

 اكو ح اعمرؤنلالعرتل لد ف لما ىلوما قجلع ههرقتنل
 ل 4 لوا هياكمتسال هدول المك
 ىلوملا ماذم مول نيرا اذ هإ و دذاو| ف داو ةانخل 4
 يلام و ماقم يياقدمول نيد باص 01و لوا هيلاملا 2 ظ

 ىواعاصرصح ءزقنلا مدير نلف جيبو ايكيح ٠
 وس تاس اوال انا ظ

 لواهضد فر اعاعجأ ناذ رحل لافرلنل|ن اههاب ليو



 . اضر دارملا لاي ال ماض د را 2 ناجل ادنوحا نيب ىلا مزل
 02الف ازعو صل لاق بفن ىلا " هثرلاعءاحالا نايم هوكإل نال ذ اجنأ موع قرط فدل
  ناكاذا صارلا نا هسكع اع ةينحدت ا نعرثر نعو قلبزلا
 يو طويباغاد اكن او للا لاعطنم نك نور لاذ طاح

 ةرصررعلا ذا نم ناحالو هرلا عروب الو كام سله صارلا ةيبطلاح يملا طاخئال هيلع ن اهجوو
 0 | ةجاح كلذ نهأرل زوج مام
 مرط | عياد نرضحل اح ءارأ و اء وطن ان اكمل
 . اهلابإ/هرب ةمأ دنس اىلإ نئارملا لصؤي ا
 أ بحاصو هر ار يوك اعوم ادوكب كلذ بلا اطضم ن اف
 تلاازره نأ قالو ىقرن| هواع لعوب مل فسل | ئيراذ اواعلا
 , لاكش نعنعصالطل يالو ياو رل |ماظ اعاضازع أدر
 | هرو مملا لاق ريصع نمر نوضح لعأ ساد
 ةرثسعىواس الضر 0 ةرنع فاو ةرثسمل راصع
 ١ نالررؤلاؤ وسما ناكايشب كيرا لاق لوأدأ

  نوزوموا ليكم أما هنال تارزؤملا نم اا وريصعلا
 وف اكيد ا يم ب طوعس بجو ] فلا ناصفن امد
 زل نال: كام |عرايلل بجو اءاو بقل امك
 تر ولاو ليككأ ىف فصول | نس ناودومصول | هرج ف
 نوكس د اهعلا بارجاب خبرلا نم !ن طوقس بجول ||

 ظ و يبدل نم هررعب ططسر دقملا ص وتل نا هن |
 ةرضع ىواسب هاف ب لوهل نأ بوصال اد اكن !هلذ

 ظ قلاده | ْ
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 لارا الح ةوكبام وال صم ا لاق هلاحاعفاب دراما وها
 باكا كيو ها و اهلاه ميو نا باوطلو «ناشلاب ضوفص
 لرتوعو ىلاسل ا نيوكب نإ هزكذ امن ال تكفي لوقأ ةاهن |
 لولو الا كتم اهلل ةيلداؤل مراحل ىلإ بريصملا ضن
 حاطب وادب .كاوهو هيلا طر اقزل ناب جاحصنا ٠
 تام اذ اذ انعرب تي ال خفريصعلسملا احاذا
 | تعز هؤفمل اوا درب لكلا اتيت إلا هيي هن دب
 2رارزعإلو ى اؤفالا نعول انتادزعلا الكن(ماعاد
 نضرلا لوالي ثيلرملل و ماوه ءايلف اقبل د رجول

 ىلا من | لوا با نينلاب لح انا هةوهأدتبا ٠
 .ابايك موك اد اف لرعال او هيلا ةبسلاب .انمل نم نصرلا

 نيني اننا ايوا انرفاخاو هل وف قاكرصارل ىلا ةبسلإب ٠
 ئعل هأد ليل لول ل لش زول واوا لوكا مدع ظ

 اهب ةوكرلاقحتست يلا مالاو )نمكلا :لجوا اهيبلجم غال
 تبان صو ةاكرل ا وحرم تب الاه اهيوكن اذ لء انو
 ةجاتسملا را ونعباولل مخل ومن ن كول وفا خاهئاجل
 افصزكرو وكن اهمال | نيعز ن انغال اهمدخووملاو
 ةرابعيوم هرغل لوف ه١ لع ناف هلؤف ةففنملا اعدزع

 المل /اطباب ىأ لو الب الدرن لو قولا نع
 ارؤل اد اّنخاب ماؤه ارول ار ايرحاب هنهذ :قامماذتلاب مال نع
 أكونب مرولاصفن درب ل اذ افادصو تاكول اذه ىلعف لوا ٠

 بعفلاب بس مرؤن | اذاو لوحأو | بصغل | غاحاو ءلوث مالل ظ
 داصائا ال لو ةلاكال راح رون | ادوضتم عسل اوهو ٠

 ا
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 ”قوهسر اص| ذ | ما كاملا ىل وجار مب يريزعلا لقرب انو
 نقلا ةدانل زوو مل الاك لا تاما ذإ لولا
 ناإل/ ةديانزلاب نصرل | هوكيال هانس لوو نيرا | ذ زوجبالو
 ! اضتاقمادتمالان ال ”يعصبعئرلا اع صرت اًةدانز
 لونا هويللاف هاند ر فو هاف اعاعازباجلوالا يدلا
 ٠ لون رلوموبعال طحو نعل 5 دانز غاز الضرؤر وكدملاو
 طا ورق ظل فبل انا هاكات ددرادول
 بل ولأ | لاهل ن | بوصالا لّفأ هأ دب د وعد سل م

 . نيرا الث بدوثمملا )تيلاهض | ماو طف يلع دونما غ
 | ىددوصالا نا انلفائاد نصرا اروع همب صارو
 دال ىوكقلاب دل ا نأ لعل هرب زمن و اظنال

 . نوعاد جادا د اروبلطل منك ى يلو اهيو اهيلع|دوضفم ٠
 | لارا ءاجرامملا هكدام بجإلو ماتلف ىهرلا
 ْ "ااتونولاول تال اطول ياللا انصب ملم
 ] رم الام يبدل | قبيل ن امدلوت اكشن | لس لوف أ ةدانزلا

 و عونا راوي فخ ال اكل ئمىيل ]دال ظفل لوو لوو
 د بوجولا وازع وسل عب ةو حي لوا ها
 . لوو| طال افينمإلبو اوف اننا لوف | انرك اكدلوق
 ظ ولا نيب لو بجو عاقل لوف يدل طنب لزب
 ارغب ىضقتتت الو لوثأ ها هرب ةككع نإ تيفو كلف نيل
 ىلا لائ لو أها اد اضنولازكو ملا لاق لصلاو
  اقداش اذا طوسملا ةونحل ديالا ىشركذ اعلا ةلاق
00 
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 بوح ؛صرل | (ه يح ارهاطابجاو ناكئبدل نان نهرلا ٠
 ه/نارعاداضن ذا امو نهرلا ناضل قكياصاظنيدلا ٠
 , قيايوداصب نالوناما كامي لعز مان ىعرلاو نيد

 ىناسالاوكدو دل نودب قمال نهرلا ناغو صال نمنيدلا ٠
 ريش انحاسم ناتخا نهرلا ءام خامل اًساقد اه اذ | أها
 رف انعم كله ملا داتخاو ىتن اانووعم كمال باوصلاو
 هأزاوطمرعاعو داضنلاروب ىع لوف يخجالإكسرروصلا
 ئئام) ثمة هراّعال الد نعاشنب ىرأ [لاوحال ا ناثرظن ب
 5 | ىفوتسا ناو | فلا محار اريل ا نال وأ )لد نعش
 نيدلأب ىو داب صندل نال ةاقنلا لاقءاوق

 . 5 نيالا لاا نعذج هتفلا لوا شلال بتأبأل | "كلااؤ :ءانإلو اوت ايانجلا ب اكالعا ديا
 -اراولعلا امو بش | ن ال :نانجعاب ىررصملا ئمملابب لأ
 ناو هلوت هارجن قرجامو د1 + بصحن | اما كيال ملف
 اذا 0 اطط تنل! نوكرد لوا طلوع نك
 ناكرأو !و هاضالجرباصان مفخو اك اريصر
 براتلارضف اعز وينا هنلبالرعلا ف لو] دع رشورف
 مله ة!ال اهلل ططنلاب يت ذ نأ اوجد ]فل ارض لع وك دق لب

 مما )15 |ماظننب تلا صرف ازه لواوهورمناكن ام ٠
 - ىودامثدولا زف لوألا بطئ لوا مرش اهدولات ٠
 ١هنالع) ف نع ن وكنا شب لوا دانلاو كلا لاق سفنلا ٠
 ] بل الأ ني انل ام انلا ةروص غمقاوااذا | هاب أموأنست ]

 اق لاف جاذتالا لاو لها ئاملا مد بجومو ملا لاقت ٠



 0 ## هشباعو برطلة جاورلارهاظ غود اوان مناخ
 ١ كفو سانجالا ءلاؤ 2 صاصقلا بوجول ةره طوال هريغو

 رطل دوقلا ةئاضقا] نا ىواطلاززحدال ميكا طورتلا# ٠
 ماورمالا نأ يلي ىزلا بايلا ىفصملا زم سو رن ادرج
 مجد زيا روت نمور في وراه وتل تالا واحلا
 بم هللا تكلا وة اك ضيا غ لذ لاي ال ل ما اود ارلاخ
 ٠ ٠م جون مارطلو رك ناكل احجركي لامار حنكي لوا
 مالادو عد صاصفل اد|و اواو لوا د وئلاوملا لاك

 فض ديب ركل لوف ىرعزالا دل اق رئيو زمكذ اطل نو دوت

 ئالطالا نأف نكرم لوثأ مهسلاو ةواصكلعرلوتل يدها .
 دب اكن رطتلا :ةرص |د اوك بسلا اعالضد !ذ اديشن او
 لعل ايبا دنعرشملا اع ّولطماظيم نينموما نم علك
 لوضالا ب انك غرض ام لعب ابسال اه غانتال ذ||منمركت
 اويرطلبةءرول وصوب الأ ةروكوملا لنقل سيتي فرك
 وانني كلذ علت ابوك يرعاق لتقل نم لول أ ريع لاقي ن اكو لا
 ما وفد هلو اضا|لومال | ىضومو اماعلا )رعت نال نلطلل|
 نازل صلال اق كر لوا ىزحا 2 :صاننلا ءوقملاو
 ةاصرم بعص ل املا ىلا لورعل از وكل ها ء]لاملا ىلا ل ورول | وح
 . ةبازكلاو هركذ طاضيا ان رنعرف اعل ام) نعئط عارم تالا
 ١ الوانهليىرلا ب ابلا ءافو كري ل ىزلا تاكل ارق لكس
 2 هلتكاوت عجبت ابخوتقتلا 62 لا يشن احلال اضفت درب
 انولتاعانل و ملوث تاما )3 ةليص غيماصقلا بجوبامجاب
 قروغاقلالاف لوف النقل يلع ٍتكالذ لوو نم بانككا نم

 هرقل 2 ّّ



 فيفضوه و هرحود ونلارغل|غتمم نأ اهدإ 'يفشحلل نوح | ريبنلا
 ىزن | بوجولاشريبل هريعو بجاولا نب يباع بجاولاذ١ ٠

 باوج إم لونا لوصا ذايب هضومو سور |ةفنْطل دنع صاملاو
 هند علا كاملا هذريب نا هيف لّوأ هااهفدم يفت مالرلفنع ١"

 يئار[ولل اعزن امقرم :وكوهد ارملان ال عماشلا طتل وكب هكذو
 دحر إنماذ ا هرعن مرلا نوفحم نوبات اقلانائئقسلا]تنلاو ٠
 هاضرريؤل وأ هاضر نودب موو ]ءانلن ىقفم هريغدا كولا ١

 نعرصلازاوجْؤا هااءلصلالا نحاامت راو ىلوا كل جاد
 م لكهوركد امنا همرلصلا باب مفتاكوضنلابتييدعل امد
 ' ما ةاضولا صلاؤ نأب بجاو لو ايْسدفيالامدنسلا لع
 ق دوصو لولا رو ديال ؟ئاقلا صر نال تكف و لوقا
 ذا ةاضرملا اصلا غنا باول ةتنكب ن ىو الاد <ازنل اح
 ميد كام نال ٠) اول | طر رجوأم روب م زخال | نم هاما
 نوكين ازوكيناطع لدا هانا و وحي رخل ن ان اولل د ماو
 قايسال هريبكو ان رلا ١١ اولا ءاطعأ رنعرازكأ ث وثب دارملا

 ند ارييرب زن ارلا لاني اكان هد بجاوأ اريع غزحال | عر
 مولوم و ناضورعتيش ناووياند تيش ناو مارد تش
 تقلي اوبرشلا زنك ورم ير اا تميزت يل
 امص | صع مدعم وزل رلع درب نال باوملا ازره تهل داشللا
 اهلا ئئرب يدل ا زخاو ]نفل نيب لول اربح ثيحر ىل | جول

 واش نيو انو ناذ ريل ناش ةدانأ معي ا
 كاؤركو لوف هاارعض انموملنين نسوىلان هلؤن لوو لمان ١

 لذة باكر بولا نالزيتسلاوهدارلا نارا ٠.١
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 - هذارعإعامساوليوطلا كلا دولاب دار الوقت ن |ركودانلا
 | زعلان الاقل و رطل مالسلاو ةولصلا لعاوفداد ملا لات
 . ةينشاجت الوابلاءل:ةباملغالا قلطال اضتلأن اذ لعتج ترفل

 الفاصمال ع وو ايلعد اوك انزطس واعزجاب اع تربك
 ١ ناو لو اطخلاب يشل ةيككااصعلا ناداوجو وقرن وحل
 ريا اب لوا ادع هلئشاد اكردو لود قساكوعالا هنرل ارش
 2 برمج وؤاند اكد |لمالاو ملأ لاق الثم ةرل اذخا دب ا
 لدقلاو اال ف اًساهاهبولام لح يحالتاول ا اعزتدلا
 - نب ةوبوملا نعوواطلا ىور باررلا حارس ودع ث ناك
 ةرلاب تقف طاطض دوم ىزحال |اوب رحأ تبرع ارم | ن | يش
 ةرغلا للأم نجي رحوهو يلعْوفنم:لث اذل | :صعاع
 طوس ةزب ول *عيشلاو محلا لاق اططاب ساقي فبكت ىزن | نت
 نب ناد وحؤماضملا نا ب اركازحا خصما صل ّمأ صافلا

 ناعرملا ولون معبأ هيف نال هلو يلفت نمرن هلذ زييشل | وم
 بيوا] ءالاد دودي الو لتان نال لوبن ارظالا لو +

 بأب ملعادلا د بانكلا ئم نري نق و نماولجالذ نامرحل
 لوا مدلك ةولصلاءلعبلوف ئمانيب مل وت صاضفلا بجول ام
 0-1 جو رهام اعتلاء رم اضملا مك عتكف اه راو نمو
 جبال لوا هادارلان أل وال نع اوطلو ملوه انعوماصتلا

 . هةويذاةيوطالو ةروزعل )! ماهر | قشبال ىراج هزكذ اعز
 ظ كلولا :ملاطمنع فن لس ملاذ التافلا اعبجا و: لاين |

 كاوا نزرلا اهي اب ىلاذن لون ةيمجول نين هر سفرقو ىاشفلاب
 ركع لسلا لؤاوصلا بردا ىاضلا يع

 الا
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 ءرهل لاهي ناماظلاو و | ةونالا يشل او ئخجالاكاارلا
 ظ ىاضولار اد غةوبالا نم :يعانلا شلل ه راشل د ارمو ةوبالا

 . كامو تا مهلا وةولصك ل عراوقب ةثباتلا ابال :سش و
 ةاراسلا اهم وكل نس لوا ن ايما نيل ةاواسملا رنج رلوق ىيبال
 ميمالس وانيعم وك غ اد | ل م ةاواسما نم رباللبةصفلا#
 نال هاومرخل و طْؤا|خورطو يعم ديملاؤرطو بلا نص

 ىلا ائةيازهلو لوا ءارعو بعمل ءةاواسلا ديه ماعلا ٠
 نازوجال ادا ءااموصس لا قمن وكت ان لووىذلاب |

 ةراؤلا موعود ريعو ميثم ىلا | رظذ اموصعم لاهل توك
 فطملاومللا )اذ ىرخت ال ”صملا لاوج ن | بكل 2 ةبشلا» ٠

 -  نطملا لونان الرظن ملم ازه غانو غاقنالا لاق لو ةرب اهبل
 ' ملعْز طع مالرن اكل عدوعاود الوداوو ئطع (نكوةرافلا |

 ىالإب لدي ىيرلا نا لؤنن نككو ئتوم ل خفطعوه)برطاب ثقب
 ىفم حف يك | يدل ال قزح زد اهلاب دارملا ن | رهف تان ال
 ثطعلا ناد عملا دههنلا ىزي داود ن اذ احب ناذ ةباذكلأ

 ىنازنالا هركذ اع ب اوملا مري نيخو ىزم | رد افملا قب أ
 وا هاجر عرفات هررعرمعاو د الور ريم ماو ]الد
 مل ارعاوم لة نمم. هل لاو ةؤاصكر لع ما وول مما ره ل وهل نأ أ
 زم | راف وحوؤم هل نم هيد ديعول نأ ات "نإل يار رب

 ل يكد ناحلالو هوت باش اد ؤحربؤب نة نعرف لاه |[
 هأطرد اذ هوت ىررمل نم عار بلع ولعمملا ف ىرلا طالا ىا لوا ا
 . درا لوا وأ قه ليل د توكيل لودر روتلا عدا لوف أهلا |
 فاثلاررؤنل | اعني .ملوالا لصيف والا اطزداك فعل خاثلا 0



 ظ "لوب مالسا ]اوس 1 د ”بازكلا لاق لوأوا اجد

 باوك او ردنا نال لور نزيف طا)يلب ىرملاب هديت
 ا هل أورا مماوطلا هل لوذأ ىورع
 ١ لفل ةبرطواضلا لوا ةاراو نإ < لونتلا خس صامنلاو

 هر انف :ةاللع حشو نارول ا همس ديف ن |..اوجو ملا مالك ١

 ١ اذهوائواشلاراد ءللاّبحاثاثلا ةراتويل ءالارثت
 | ماما ن | لاما نك لافواو ملوم ةركوت تيك اجا مالك
 ٠ نتامانسوائملا ازهىرؤب ملا ةرابعن اريح ناو لونا
 ١ هاون لولا شملان يعل وهالو هو اننا لحال نحس ناحل
 ١ اسلس اداياعمب يجد مل هدعلا نع منع عا ل وأ لذ نع دعني
 ناف ماوابا عون ولسلا»ب درلاوصملا لود احلال نعيناب لوهأ
 ١ ضاثلاوطزم دروب نا كمال لوا ]د ارلا ذوي |ريكلبت

 لون امر ابعاب لوقو لادوقلا ناب ملف هريعد فلا بجولارتنل نال
 ١ بحجم اذل/لاوفالا نم تلا ذ الرثحن !هدارم ناكل أ لا
 ' ابيزتقلا لباقمو جداد اكاذ | كنا درصب اف هايف هرثك
 ١" الو رتلادوجولا بدارملا ناف كو و دوجوم وهرنيللو بنل
 ١ رينا لعا جريزتفزعالا ملا ا كدؤنلا ف بوجو )د انتعأ لب
 ٠ كلوب مناد دلل لات اعرش بيان ان ود.لاةاعملا وجار لع

 ويوجه

 ىىاكادااماذاج | مس امك اب انو دش :نكي ل ءاذو كرب لو
 2 نال هام زاثانلا اعّدرت سو ف صاضمال ب اهنأب اون
 2 لالازعلورفلاز وذا ]ص اضفل اوه اكن او رولا بوجو
 ' طاقلاي اكاذا اكعاشنل | انف بد يحط ةاعاعلت اقل اضلرنعب

 ١  8ا 1
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 بيم وها ىارت هطامل انضر نيعب لورعل | هرب موطلا ناكالشس
 . لالاىلا لورملا اجانحا نكت 2 اك هوجان رجب مام صاصتلا ٠

 معنا للا م وجو نال صاضعلا و) نم قط د اعارم لت الا اضرب
 توف نمد انك ل ب ىدا|ذ|ةدالداني رجو ّبريابتنالال ١

 ىلع انهزم ىلا ّيح:يلام بياؤل ادب غد اكأذا دارطاو ىلا -
 ءانإللاو لها صاضعلان و د ملون نط زكن | عْوبالو ملوث قبس ام
 ,اذنيس البال 4 املال | نيم نم )كمضوملا اره ئحراشنلا ضب لاق.
 هافيتسا  اك/الا كي الف نهب قوه نف مي نأن لاذ ىاضنلا
 يييارق ىلع واما لاملا يمس ىرلاوه ملاكي نالاضبا
 /رصر و”جورلاو هروزل ا ئحاّوس كلذ قالا هركدل كاهن ملا
 مالا ظفاذااي هركذام نال تحف دان تكف رك
 بالاو هوما ال اىنا |ئق اذ | امن نجر اذنل | ئعوب مالكد
 لكنا موس الو ءاودل ليله انه لوا ئشتلل عرس نالرإ ف بك
 واوا ل لاو عال ما بال |مهف نوكينااماذ مله ها لم نع
 ئيكل هارب ارملا وهو ىزحتي البس هن وبل حلا لاق ريغصلا
 'مالعاو لوو حوزرلاو +وزلل تيب وهو: أرقل | ميسان وب
 لل ناب بجاو ل مالكرحأو لت بولو لوو ا اهتز ن اكول ناب
 ةليلايغؤحْانباث دارا نا لم | هاب اث ن اكطقسيب اوف دحاد
 لفل وهريعؤحءتْسو اضل اعوممل اري روب النا رو

 دحاو أمال اّوح طيس ارحاو نطل ناكل لاقي ن اوبظالا- ٠
 / مرو: وبس نارا و هامو جو ئاطماس جو نم انباذ ناكو
 حاف نط سيإ و موف صاضملا طوتس هن ل ةهيببسسلاو تونلا

 اصوممم ىزجتب قحجاءلوو نوكم لوا هادؤتياغا نيبلولا ٠

5-2 
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 | ١ لورد ئالخدضو مما لاق خيال اكبارقلا بسلا نكمل ذاب
 ٠ ملالاةريضدزسو قائالخو و لوقين ا داثملا ةبضدفو
 ابزنقلا د انايزم عاد لب نوف ل أه! :الاوملا اكس م

 ١ اجو اناوصوو | ذ |اكتال اوما نو دب طوكر طوسلاب
 ٠١ اقلط طوملالتنلاةليسيلا اثنا "فال لاري اعنعلانا
 ا لوو وانذرعئرعوم مدلسلاو ةراصك لع رلوقممل صملا ا يأن
 ١ سصلل لاق نيس اب الدوال ن | اهرعزم نا درب لذ عف الابل

 ١ تبا هؤالف لدا هايس نأ ]لململاو ةوصك لعق لو
 لدتا نك لوو )م ان ولطم لعب ل دسم رك دحاو اثنماو

 ١ لارتسإ مان وجتو ل يأ لومحلاب امال زساو ٌبرطاب ضاشلا ٠
 ١ ضوومو مالع لئورزتل ايماصتل |اماوّيرل|ب صول
 ' للاب اكوزمم هوك ا مه مرلبالو طيسل اب الأ ة فال مم ىو
 "تحكم زونل فاضي ل ممم اب لالرسال ضاشلا وجو
 ١ تمس اعلا لاق لوا تلك صقل نمو مصل) لاذ ينال
 كر فور ازحالا لماع غب رحل دحاو لكمال ٌصقم مقل
 تاب وول هرطتلا نيو ب ثلا نيباهم كوس ن| ن اماقلا
 ' ةوفضويعءاورامو ل لعان :صقملا مال وأ جول | انهز علو
 2 نوسرللة قه نادباصو كو و لوا تموا هاو أل
 ١ زانق نك الط ستقف هداج قرم
 دنسلا مّقش تيدارووواؤفورنلازحا هم ءوفرمرنغ موف ذ
 ناار راو لو ةراثكادمتاورا هينا 0/5
 ' لاقلّوا لعظطالو صملا لاَ ةربحةزازكلا غ هادو ديم
 ظ ايو انام لاما جزا تسرلسو زاازعد كاملا

 مي

 _--وسبصصسص
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 اهلل اوبريت ئطولصف لعا ساو لعل هالذاف وت اضنإ
 اهني ليزا اصلا بجو يلعر وشمل ]نق نمو لونا ها ةلصف
 مدلسلاو ةواصلا لحل وعل صلأ لاق هيلا لع فيسلا رس وم هاعدا ظ

 هاكد هوجو ىود ,لتقرحابا اعل دي ٌيرلل له يرطب نم ٠
 لوها رطل | فد بوجولا ئممو نإ دن اها اونا كد عاملا

 ل طهرب نمو ملا لاق رزفمو اضم ات رزعل |هف د ب جو
 حامل سودا ررصلا ذو لحال فدلوك ا احالس
 ىاقل مصل ساحل مرش موون !.بلتق ارتي ل عرب ن ن افريوصلا
 محلا يبو ارافن وا البلمملا ؛) جر اعاحالسرن لجر ناخ
 رثلا فدو هسفن ئعرتلا فدل لق نال ادعلعر ورمل هتف
 مقوبنملا هان قفا راغب لا ءاصعٍلعربش نأو بجاو وا عابم
 , لسفلان ودب مضانعرشلا تدلعر د اننا) )مق ادعي خلاب

 "انو هلل اؤدلجكا مضل اب ةمونل ايلي عملا غ ثيلت صولا نأ ظ
 ثومل ا نحب الذال المال غوكو ةراذملا الخ ثلبال

 ادعو مهلسك ”ازنع ون ثيلدا| اظع جاوا بال ناكر و .
 دلع طقم الا لوا هاارعيلعلرملا تفرز كما
 أو مخل اكيلعع المان ادنغوءاونل ةقتوا ارعملوتنع

 مالكرب ردنا | اره اع مالح انه لص | ها د اص امل هرككأ نإ سي ظ

 هركماو هراكأ لغم تلا جدر فال او ماشا نم ى الا ظ
 ين دوعو ريسبما هوجو صاقنلا بال اءاومصل لاثرماك
 عبام ميملابدارب نا بيف اكبجاوزلا ضو لور شلا
 مدر اصصالازب | نال لوتا يدل ضف مل | لات بجولا
 وة وصلا املك ن |طغل اكن اغلا نود صاضتلاد أملا



 و بيرم يح حش

 505 ارهرساذ ١ هدمت ارددالا مز سا شال
 " الزلعوهام ويشنلا نود |(ةصاصملا ب اك معا ساد
 وسن إلا 3 صاشلا 0 اهلرتم لادا ماو
 نرلاازه !ىئاماج ةؤيوحأ نررعوسفلا ةماعلا هبات
 مضل ةةواوش ورخلو لاه اوعي مما لاق
0 

 ظ 0 0
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 وأ 2صاصفألت 0
 ايو ذر الع 7 بو مزن ىبب إب صعؤرط
 ظ 5 ظعوح لاو سموم وزنللاب يلو ذلك م ائدوب
 0 4 ا 0 0
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 ادعوم ائأ راو ظريزعلا ١ نالوا
 , الدعس ميانطل نموشنل | نود انف اهىلادياعاطخو ٠
 دك نووضوما | «وضول اريلذ | لوالا غاذلا لاخي الذ وفي
 اطل رشنلا د ود امفرحو اهانهوزولا مشلوال طناف ١

 للا نابرج هدعو نيولثا ىلا ايكو ح:زلاخن لذ ائلطم
 أذ | اك هامه اذ 0 نكال دقنل |روصوعون ف

 اطحاعحماضعلا ع1 ناو اوايفاصرب بات ٠
 نب ماصفالو صملأ 5 دال ىاصنل |طوقسو دعب لوقا

 ةيازكلا صاصلات لوا دأ سفنلا دو دا ةارم او لجلا
 ١تلطم نزال نذالاو ئولاب ئولاهلاذ اوناناف
 ملص ف: الصخر انلذ يكب 5-5 بازنلا ضوم ]وانت ٠

 قابلا عصخز وجي دمعح اذا مأول | لاو سانسملاو
 تك دوج هدا ندد :ءاسقصاو اهي :

 ا 0 انهنم |مجورح
 0تذخ نانوك هنا مدى
 < ا اعمدارا

 ا | لوي حااوعتخاذانغا موفلدبعت ذ !:لفف

 كال ازا كمال السلا ةوملا ل فيلو

 0 قكالازهنأذ نك ال لهن نُكو

0 
 ا رد نأ زازا تالا

 را ادا انباث و اصفنلا ن اكداذ
 هلك اقتل ىافثلا نعول فرطاعدبلاو



 ضاع اراّبعإب نواوتل اوان اث لصالا غىواشل ناك أو
 () ركع ود يتوانل بزمان اتدسا هنن اعورطم صاصتتلا ن أك
 نيرل| كأني مولكو ,منلكو ىّرن | يل جاص بئر اذا
 - انخوب ةيانكلا ظافلا غن | لعا يلم انفروب مالكلك
 هلم لوقو نقلا ى از صالار اريعاب هاوملوعسش نايسل اىلإ جام
 . ١ ىانشجن لون اذا: ىدرلا لاوعال اكئعن ناصقنلا رش
 ظ لضالا ةيكواشلا ند ار او لوقو ”مواعمو عر رؤلا و ةاوأسملاو

 . لاثلاو لو لاو كتل اكو |زعراعرم اداب ىا نبأ
 .(د |مزلي هيل لوي ملالا توافتلا نيرساى ا لو م ىبإ
 ةدايزل الرب هطاؤل امل هلل | لطينلئمب لومأ لذ ا. توك
 ظ ناضل قة دونغ جد ذهل ب ذ
 ظ لئاضردوداماو ص 2 أب هطاتلا انصب رن اعلووأ

 هذال ماهئىورلا +لب اقم ةيديجلا انين انريجل اك م الربح لاح

 رع وا طلاركدو ياو رل رهاظوه نه له نسرال اذحا
 ورواد ماصملا ناذريكبال لاو ارجبكلا ىزإرل اىلعزع
 مكاو ر وصلا |ظبب الو ل حلا ) ةاواسملا روعي سشللا
 - قزلا هزل اردو لكلا ءرشس انك ةودصل اد ةيببكأ ديلا
 رهيب لو ودبل ف ءامسؤزنلا هر و
 سزر تبعونس ان اذا سارل | ذ :جتنلا ءوبتعاو طوعلا 2
 ران عرجتلا نبذ مانا سار ونس اورو ممل

 2 سوا هلا نال طل ىلا نوم ةلب امن الزكت اك

 0 غل :
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 ٠ طق والخ و تعوس ايل |:نلا نم انبسيطلا دير نيبال .
 لفى لتعال متمسك نلتال هض نيك انائوضعلا
 نالملا لاقورن اج ءاكنمذ ةاواسماد وجو ى اضعلا نك

 هنن وفم اهوكالو عل لوو طّمف تماهنوكك يجرم ثلا ١
 ىلإ ةراثسا تف دبلا طق فاك ىقنملا تيوفتاوهويل اّيننلا ٠

 اود ءاقلارلطصأ |ذاو وصف لعامسزو لماتن |هخيقزلا
 ياسسلان أو لود ىاضفل اى تون لوم| ضعبل بدار ماق

 ىاصتلا فصلا هرذامو غاشلا جو انهلّواهااتلا لوب ٠
 مويؤملاو ملون ورب ام ههملا و بك كن ركذزحا جو
 قوس هن اننا هزم م هيصلا لب لو و |رممعذم نب
 هاون يسكؤ ك ص بانهزموهاكث جداد م/ ةيرلاو ىامتملا
 هتصعو عنف ىلول الود |:فالخدكارولانااول دلوقد_
 يتلا نش يرونلاو ٌبرونل|مرعوم ال االوفلن )اون نك

 ل هة/وماهرعتقيف لو و ثروملا لكم ايضوس ايفل | نال اع
 جاد تريعو ةث|دولاىلا جابو راوق لو هام ىو
 تحرض لوما ىزجيبال هنال مصملا اف بي | هاه غامملا
 تاجرل نوبل اكؤاعل ا و ح2 طقس ناكرّقلا مدع مضف نال

 ١ ا لاقي نال, نيداباقهطوفس كلذ جواتي |و
 ىدطوفسلا زيهشسئيعبل اًوحو طوغس ثروأ ادحاو يحل
 هيجول نلعو لمان جد نود جو نم ءنوثل ئوابلا

 لوا أ اهنست لن ىلا ةلجخوملا نا اكرلوف كلب صملا مدل
 لوا هز علو ولات اذاو راو لبس اوحو شن
 |نلق ىتقلاو ىاضنل | يع تكماوها لرسم رايق ناف



 ا لساثداحالا لعد اسال ماشوف اضفت باب ل لباقم نال نلف
 . يلا رطل نو« ن ازوجال ثيحدا ىلاعورر عل وتل اوف
 ١ ىاضعلا حو اه يفقس امه فذىلا ”ف انعال | نيش
 " ورؤلصلا لاقدا لاغبلافلا كرر طبل فلا نالو صملا لاق

 ٠ ةرجرم لا ها ييلافتلا قرطب )مقل اذ اهذسلل ةرحرم لل
 لونا لاذ ارتسم نوك ل لوف ىاضتل اوهرول الفلا
 - هاكواوهلون ةسقالا «هزثعالا ثثشال تاوفعلا نال
 - :لئاولا انزل اوهو لأ مرول ىختشملا سازفلا اعاونرب هلذ
 داو مفك .كلا ولا هور 3 لوو هأو اسملاود

 - دحاو لكلا هورطل فامز | ضيضا امل لاّسن اذوكد لوفا
 ننلا زو اعلو ةدروتم صاذت ا م اكل ونقملا ن اكلك بم
 - صاد كن! انلوماؤنىلا ىريال| مراشلا هركذ امرظأد
 هارحا و زكؤطرحو مالو ملا لاق م ل لا تصون لن اف
 هالو نخيالاكاوال جول عز ورصفن جول اه لوقا
 ١ 00 نانو
 . ايباددأم]/لوهو تلال اق |ططل ورمل نزكا و ةيبشلا
 . لوااول لوفملا هرضفلو | هلو يبس ف لا هجاروه لوقا ها
 ظانأوم ملون وجا لل نظل وهران ىفعزولوم هرصتل وأ لوف
 - هريضلو اواو وو خالل نطل ىلاشراوق خرصتلاو فلا ىلا
 ايس رحاوركم | هلوق لعق نم لصف لعا د واقل
 لوا هانويانالحارلا نال لو ىالشملا نم ىا لوف
 قار لامصل اوه لاب دارملا ناره اظ ب اوحنك ثحين

 دمطا



 لوف ابحوموااذصو ملوث لدقلا ب موني دانانهزئاقلاوهو
 لي تالرولا)اقلاو للا دولا عقلا بوم ن اف ءنالكا ذلك
 لاك مجدا نعازمو يدل ذة ئ الا طظوس صاصتلا
 ئس اسر لكنا لاق لوما هولنفا طدوطق | لاث مامالا ءاث ناف

 نا لف لح ودامتجا ءامالا صوهازه نا نئملاىف لافام .
 لأ داهحال الحى رح راو ىزنا لعمر ايخ هنب امفعبب

 وتس لواولالاةكراض صملا لا نيعامالا ئالشملا كرب ٠
 تاج ول3 ناف لوم اطخاعولكناكأذا ام

 5 و رحاو ان ثيحارخ”ءارحرحاو لت اذا ض رام ل وأ ظ
 زال رابعاب ياذا شرالا ف صملا لاق ّتادد باطن متن ظ

 بجو اي لوب يات كو ا تل رعمل 2ث لاق لوو سن
 206 ب م ظ

 - انلا ص نيلعملارورصلىلوأ جوا | | دوك ملكه رش و ىرن |

 - ىلاذأم ثيل او | شنلا ل امريهصلا ماكل رئوي ابصاا
 اذار قي ملوداس اذا نية رحأو مب د هيف بكذا بارك

 امارس( ل رخام حو هد بلا ىرا بكن اسر اهب اذا ام
 لوي! هإ”فصت املا ناو صملا لاق ىرن |لّتنلأب ةرحاوّي دو

 كون ارظالا لو | ٍمرلاوهو دون ىشدرب الذ ةعونم ةفصعا ٠
 هيهو لوا ذاصإس هايش م بهووا نا كرد ال/ لوك صانشنلا ٠

 صاب اك ؛ىمس اماعاصولا عة طملا ملا نال تنك
 قلوبا نلاخ لوقا ةأرمادزجلا نيب طاطالا 2 ىزتال نال هأوق
 فرطلا :ىناضنل |اعاجو زن ازم نوكيرطسا رعب هاون ممل
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 . مكملا ]اق )ةلاربم اهلنؤس لدا لذ اهلذ ناك اودلوف لمان

 ار

 .. ةرلابدرب عطقملا نام لاف ىلواادا بيت طوتسلا زف صاع
 ١" يام لشلا نان رالاوهو ضيا لرب و ٍؤرطل ا صاضن طقس
 ' ر جولاوهازإ دلو نسشلا صاصف بجوف هلعملا ال لتقلا ءازج
 ا ماو اقل |زه ف ماهوالاو لوكشل | هفربب ب ومحل مالكم يجول

 ١ مولا ثوب انه وسل الب لوف | ١ اندرع طقس صاضعلاو
 انها رارب بالو لئاز وككطاقلا لوطن الن | نيب تبع
 . كنب نأ صاظلا لوا ون نع ماوف لمانق لصال ا بوحو مدعل
 ١ املنلاخم لود | مر دال | ض نوكن از اوطأوت رمت نع

 ااه ارب عر د نال | تيجو حو قران اريصنو نإ وو نت الات
 معلا حو ذو مهران ىلا عون أذل طقس رم هنال ةلامجلا
 نافيا فلا لاذ لوا ماتا قبرا ونسوا
 ريموثاجوم ميرا نال "صامل ةفئالو روصلا 30
 ناكأدأ مان د هدورللال ام ب ديبتتل | لوو طخ طفلا : ن اأذأو لون ىلا ةصاقملا شرج لسا ذاو احر
 . طاتلا كرب للذو لو هااجإعباوملا غياؤتال ورع معنا
 - نانا اماول البق ا معوج ناماذ | اذه لأ ناغل نع
 دنكرإ أروي ازعل 'رعاربي ناذ هطاقلا نصي نا قلي هرب
 تلا نادك الكرب | لوالي غو ظن ةاثل اوربل ادمبوا .. اقلطمانلف نارعلا نع هطاقل | |ربب هاو لوهان ألخ ةدينح لا

 ا اعان اأو لون قيال الهلل :نغيال الل نيب ماع ظ
 ' لالطلذ جالا ئاو ملا رلاقاحاب )ب لوو | هل ابجدأ اا
 تي وأ روحا ونس نوكد 'ناسلاب لتقرصي ن المك ذل

 ١ هوك . ٍ
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 لوقأ هلعفلا هب ديرب ملون ادنتسم هلبق هقح ب انيتسال اهل هونغ
 مل لص واونملا جال مريطن العا مطقلا لاحد ار رقم ناضلا ٠

 معلا اعد لون ىلا ىلا ىرس م لوا طملا بل سمارترمو | وثب
 تلال انعم جالرإ شل لعان ناض لوم لوما ناضطاقلاو ١"
 تال لواضبامطاقلا اعز امتنا جالو بالا لعب )يامل اع ٠

 راو نلل ىكالا نذاب تلا ارك لود ناكأب هطقي اذ د تفل
 نطلع ويسسملاورجانسملا انكو لوف نذالا نود هل ف قاطملا
 ى هدايا بإب لعا ساد ىكلهالا دود بوكركاكتمفنا

 . الااك شارولا ىف رطماصقلا نا ”يالملا غامرل تملا اًإتقلا
 انكر صب مانا نأ مل ديهشلاررصلاريوصلا ماجا هرنف لوا
 بيض ةارلا نوع ازيل هاوس ئرلاكدعاثور وهررصن مل وفلل
 ةهتاروا وطب ]له وزلا حنس اين لال ةارلأو صامتل
 هنو يسن نكمل 7 تالوازما| زك شل اداشالئدلاذ

 دامب اهسبأول تشواو ب وايند ةطفض مب هقننب ل ثيل|ن ال ادب |لعا 1

 ناؤسيارهإعو قنا توبا يبكي ناكل ذإ | ن5 ةنبل مل
 نو د :ةاللطل ريبرط نول حس صاضملا ن | ئين حملا ملك
 مامالا 1 سةوئخيالاكتاضفانم ادت ازل احلا ضرس تئارولا

 نيل عمال ارتب تون هشيم اشنلا نا ةفينحجنالو ئانرلا ظ

 دننب الد نود صوتتلال هن اذ تملا نو دصاصتلاب ن ونش.

 ى باول ا نعامعحزماهلا صتنب ان جوا | ازه نم هأياصو دم
 تيلاو] اهزبا] نيرلاو اظطا زلال و :هنثنلا هم تنثب ال صاضشتل او 1

 الام صاضنلا كتناوفازكو حر اول| ىلإ )قنني ع ب تيت م هني
 ناطصاشلووت|هأياصو دفنيو هز ود نموت لولا احن أك
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 - نايبلاةياغمو هراتعا ف احاكا ذا ارول نعي ةراث اب |ماهالا
 ا 4 صو 'با سا 'ةرولا حو جوت تملا وح واصلا | (فالو
 ' رانا ةولازحانعو داتل كردو ينل ءزع اال
 بئقناولا ولو ثيم قحرضلاا لدب دا ثبحئمو ب هني || تملا نال
 . ىلا مامإلال اذ هركداهزحأ ىلإ هاياصو دزو دول د مم نبال ام
 - كنب ىاصتلا نااعان اطل سيلولانامحرؤن اموظم لست نمو ف
 نسل عب لوف 6 ذ امهربإ مد اكأسبا امل سبل رد اكارنب| مثرولل
 اذه لوا ازال لو + نا كعامل سيل ئجب لوا كن اه
 ظ ري نمل ها ل دارو وسل من | اكرلوتل و كس عال ساو ىاوتل |يلعت
 نال مدا لاق سنن ضوع الا رهو ملوق يبلع | نيب هتاذنلل
 :ماهنلا روضتبالو لَو ”ضواَملل ابلا ئهل لوو سلب سفسلا

00 : 
 . اقرب رزق دوك ارهؤ. جنن اكلاف محلا لات انجل الئاقلا امرأ
 2مل همزككذ |هانممو وسلا زعون و لعد ورملا نا امهنكن 5
 . يذلا نعم ليلا راسو رص الا جو ىرن ا ص !ازهواضي | لع
 لئافلاو ها ث انمو هال اننا ارصانب أف اوف اعنطعم اف والا
 نا قب اضياو مد نوعا هريعلاف ).اًدلاوه يفر كذملا اع

0 
 نسل | نو لوواو ملوف سلا عمن غامانهملا لوأ اذه | زكدلوت
 ناكاذا هنأ مملا اعدرب نكك له أ هأ :بارعلا بحاص اعدر أول
 | نوكد زوار املا لعرطزوو بيل «ركأمة لئلا باوج
 ٍ المنح اوغل دوب أم النمل نعز احلل ارعو اك( ذ|ءاوتب حبلا
 .انيعوبلا بو دموعملا نا ماجر و لءانق وفاوأ ائالخرماعب ال

 ْ لوادا

 020205 2 مم
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 ورانا بوخو زف رن الوغعلا بركب |ل من لاهي نانزحأ ْ
 داعيوالصاىا هتوف ةزعدال ىرلا طذل|نعيزككا انوي هصلخت ١ وس مالا هلا لاب درنم تلا ناهساجل وتين ١"
 كاق لوا لعشال الافو كلال اقلتفلا احر ارعاف باب. اساوروزحلا هنريالردلاوتملانمهدارمإيدادايبهتناو ٠
 شو ىثثأ مالسإ/ررص هاو هركذ انك اضلا نع ص افلا مايرام يصب بوصؤملا دولا ككاملا ئويِعاوأ اكو عبرل | ناصأ مل نانو اء طز ع هارب اول [كوودفحوا نامل عوأ جرجا دمي هرب |ولاكو نام مرتر اد حرجول زر ره نوكيف هل ةمعالر + ؛رصحنلتل | نال ةئالثلا ياكل اق بو ىلاكأ ظ

 انكم ازلل داطؤغايربم وك بشك مومتلا طال

 يضل ولئوزد لاو ضاشعلا ار دونملاب داملا نوكك ناوي لوقادا ٠
 ري دجر :ىلا اه رين نا نكمو نغوفعا ىاصقلل بوجود ٌيحح

 597” مرعز 1 2 را رول شرااذا امؤالكو ناهاش اش
 رات ابال نملك ملل طاقد ارئرالا ن ادابعاب ناغلا

 ةاؤفل طقسا هدا رن ربه ال صملالافىن|انربمداصنا |
 ةدرلا نازل انعؤمن هررعو الجبال انه غاوثزل لاق لوا

 هرد
 ا

 ' توك نازوكو هرلا ضال نوما لش هرطل رعي لير | | ذا اف
 لود هزحو ,اوث هاذملاب بس ل وال | يكلومعلا ارب الات دازملا
 انهزم الخ نع مالا د.| رحا ىلا ةجارلل نعال لو | ه1 رطل

 ا نوما لبق رطل رهن ز اجو ئحرا يؤم 4 فازيل دام ٠ ا ةيرصل امانيقم نوير اوني ةفاظاع نأ ظ
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 . الكولا لاق غ ف لوف دا ىرل اوهو بس اقملا ىا ملوك ىفخك
 لوث لى ةياررلا2:مم زىاما لاق لوا عيمح علو ف يلع
 !ماصا ذا قزطاو ريرملا لع بيرم | ووضاشنلا لاق و انب اا
 ىرااداءباصالا لاجداسعالا نال نرإ | امره الس اروي مرلا

7 
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 ل حج وجحبا

 ١ ىنالرببوحول اعزب انلل لا طدابجعال أو بانج بمص ال أو هببس

 2 ناؤللابجومدئعننمئرلا نا انلقو مالساروب اون هون
 اناحصأى أو هروبامومسباصان |و موت ريعومرل | نال
 اماعحلا ةلّيم | زكوةليم لا دزهؤ ايو را ءلاحاووتعا
 ايسر ةليبس ف نالوفباما لامر ا لكم | نو عبس
 لاقارولدناؤعلانعوارلا ابر يمرصي داير الامن ارتران
 ' بلا هانفارع مجاماارالاد بربع دازنر المنيعي
 رزعومب هررعن ال ابومرصيادازنرارام لوقل "ف نحوب او
 نازعلا نعابوبمريمب ثيكت مونل|لطتسا] ةدرل ادئرملا
 . مالعلا الكانهملا فوحاو تانؤئلاونانطاق غال
 . ؟رونب عون ىل> نعاوتنيىرل | ةلاحونعن هلا لوف نا ىاحما
 دارزر لاند اصل وهب كيرلا قو هراعاض هيفي الو
 ١ مل ون مضي ملاهيضوعرلا تقدما نكيلول د نارتل ا نعابربم
 لعاشداو هد فهدا و ببسلا | يمكن اال ناذ /رريمراص
 لردوعورلا لاي ساهرا كل زل ا لاق تاررلا باك
 . مدطعا ذا لوندل |)ئاذلا ىدو لاير ررصموه فنا

 . كوزاوورنامرصملاب لوهملل يش يرلاب لام ا لذ عال
 . اللوز طوارش ذاب انحلاب بجاوا |لاملا عنرلا لاننا
 . ةيرلا تاكا ذ الث ناذ لْوهأ ”يانجلا ىجوم ىرحا ءيرلا نا

 ا( فرحا ظ ظ ظ



 ٠ ل )وتتسبب ناجل وكوت نا فني ههجون ىدحا
  امهالاووموعو اهيحاص وجمل ظن نا ل / عانق ةرحاعاب اك
 > انلل ب اكرم ن وعازف د اهن تاذالتخال | ترثكو
 ملاذ كو عاضملازم اهني تا انجا ماكاو تبدل بانك

 ةنضجدلا لو اعداصمال ا كاكا لاق ل م١ ةفنحج ا دنع دي دو
 ةماول اوؤاوم سول نأ طبس اب انم تكلا باور ماع فلا
 هاوايابلد رينو عسنيحا واوا واهل دينو كن ا تاناورلا
 هنال موق ظلغلا ركل وانادؤن لها ايعابناهاوقىلا 435
 ىايقلاب ىشللاب تباثنل ارارفملا ضب اليل د لوقا ظيلغتلا كاب
 لوثملا ةراش لينا ىلو الا لوما هانركذ املعب جلو ملت
 لوي ضاشلا اعةديلوا زان الالاف ليعمل ىلاودومسنب
 /و لود ثحكرف سو ل عدرا لص نبا لوسر اضف د ومسم نب
 قاشلاهاو راماخا ذأ و ىليزلا لاو لوما است اوفا تح
 ازهلماو ب |اب وسا ءتسرز واع هاور امو سنو اع
 الص مد لوسر ددعلع ماررلا ناكىطرلا لاو و جوا لحل

 ةتسنزوفذائلاوةرشعر ز داهمدحأو ا ود ل إم يلع
 تاو دم رخو! ةرشعن زو موف قنا: نو ثلاثلاو
 مص ةرملا ىا مسن ز واف دد ايدل ارز وه وري اند ةرثعأ
 زباددغنزوةرثعلاو| بمن زورو دري اند ةةسوزو
 ةرشانام لوو لوا ةزبانيامّرربل نمد اهنمالاؤ وردم الات
 اًياعو ةاثيرت اول | فازكو ةرهب اًبياص عمو |ؤ هزحئ اديس ريح

 جال زطاقلاذ املك علل لونا ها اذا ضربا أغا إو ةلح
 نالجايزبالالئاقل اريجالو قارعة ئ هلئل اان ل يغنم

 ا



 مولا

 - »أوف اهرحان اج ارمزريط ]وأ هاري اورحا رإ د اهريعزم

 . مليك[ اصمم و لوم لوقلا لوثس لوقا ب اوصلاو موه اولوف للا
 أي وبلا اهءاصم ن اكأ د! سر )هين اوهو لو | لداعزمع

 سو لعدد الصدد |لوسر حنس ثناكولو ملون اننارم ام عدنا
 و اريرعاعاع يفرم اكاد هلْ ؤ قوثوملا لو | |هونلاخ أل
 لدعةاجالىرل | مهاره مم صوص ف ىارلا ]حدي الذ ا
 ني دورونلاو ملوم ب ألا ب ايلاف رز اذ ام زنكي ملوا دفاع
 نون ازوجد درملا اعياد الا نأ مف لود نم وملا زنق ف ةيدلا
 ةأرلاب ضشي الو لووأ كوارشلا اوه موقد |رلل انبثم يرحل
 ىقو.ملا لاثرشتلا نو د ايف ]صف ملعا هاو ثياللء اوبل
 ملون هببسملازذ اهو كلتا بسم يرلا بكى ا له يدل ارشنلا
 انت اهينلعإ يم نم لوعا اد وسلا نسلاورلوو لا هطفاذ | اك
 نلذساو لوو رككاوا ءلتلانرسلاو يدل هاو وأ دد !ب امو
 سببا ئعب لول هسنن لمع نال لعل أ لغئا لوف تال ا رقع
 موق اكس ظنل طانس | طوال ا لوهأ ه١ اهزمد>اوزكءامسس | اه
 ةمفنم باطل و لوش ن9 لم نيبجاطل ئاحو مناك

 . ل/لوقدنسملا اع م هلك كى احا رك ذي و نيولا نعد نا
 هاا ايا لون نا هلو لوقا ءا لشن اهبل اما ذ امنا ىرب
 . لمحناشإلا نا ىردالل داماك تسبب اهف يبل ا نال هلشل ديل 6
 ًأهيصلاج | لذ هل اح ئير نمر رع اماو اهل احزيرعب ال نم معا
 اىرضا|ذاذ ملوث :ىوككا بجوز يئيرالا لاه يزل !لك ملا ذاو

 هلو يوفي ب بح اهياناو طؤخ ل و اضن هاتر المج
 لع 0



 ديلا وو نا( جوو لت د. شل غلصف باوصلابىلعا ٠
 ىف دووم اوؤراهتملا عاطل لعولطب ا سرطل ناي لأ ١
 جار مهب نص لوو | طول | نيبو هيب ىزلا ملوث د لوالاثلثلا ١

 اماعةهطابلاوهو لوو راب طن امد جووواوغ دلال ٠
 ضل نا امال وااو لّوارإ لل صَتْنْوَلا عدربغو تملاهركذ ام

 هن ارغنعو ىلا لاق :قيقرلا ةرإكل داما ى!لوادابظالااع ٠
 عننا ااهروكزم نعوللا ةزحلان يلا قريع هركذ املعو لووأ
 2 معمل لا ارشلا نم هريعو قليزلا ماما هركد | ضابلا
 مردتعت ناونعلاراوج مرعزعيلد لوا ااهيف لكل ةرواأئاذالو
 ايلاغزيت ىارلا ئ ىذكا ضيا ديلا لوا اهإوتسال نازع_

 . باص لصف اعارداون ربل ارب است شك نري نشك ةماعلا
 قالغو لضالو لواءيرلاضضريلا باصا غو صملا لاقديلا ٠

 هم وكمل بوحوو لّواد أد الازحريلا هل ازا ناب ببجاو ماو

 مب نحاللا نيشلاب ىو مقلق ىؤنل ار اّيعاب اذن ال هذ لِعلذن
 لاق ينال المجول او سارل اربع هداّعاننكعال جركل وفو
 لاق بو كاما لا لق أ «لماك يد بكؤفافلا لام ممل
 الأ مد قنا سرحالا ناسل نموصحانلق ٌبرهل موهن ىرؤلاو

 ىف ىبيلزولا نا ثيحئم وا ملوفركرل او ئيول اتيرحموع فب . |
 نعول ذ | طان فو كوكا معلولا لاوث لوقا هأ مل ار اسي هضوم
 يلا مارلا اي لاق مم و ىلثل ا زنعل لن |ولاق نسل الها
 لاف ااضعالا هيج ّىفنض نولطب ثيحزع لاَيي نا وال نكت
 انكياشمؤتمنو لوو هورنملا يب اطم ال هركن أجب رم هلك رشف ممل
 اا )وحوانتسالا | واف انما زعبل ئس لوا ابشاالاولاق



٠ 

 ظ يولد ةولص دلع رونا قايالن بانا اهلا وع
 وحق اني ىصلا نسؤ ناملعا لو الوحم ان اهلك احارخل
 ادايبلا باع )صم او تسول ىا ال> ةلابل | نس مدافن الات

 لالا وس ءءاعالاقنلعا ريال راثل اهركذ اعنا كيلعْونيالم
 - فاضل لوملاذ ل ادمج ىتذ غانلئخان او هملا لاق نكتب

 لس طوفسلا ناكأ ذا جراضلن وعلا نوك عل ديالازه لوا ها

 ٠ تودرلوو لوككاب وا ةئيلاب لذ يو اهرم و التخال او سلا
 مل ود سلسل اكرعالاذ كربام ساكو او لو |. نظير نال لاج ا
 ىزلاوضعلا بان لاجل نا نم +. اهل اصمت هركذ امل نلاخم
 ' هديلعو لو | بطلاةرجا لعر يخل او صملا لاق وقنا بدصتب

 ميتشردو لوو نودهداطال ةاثل لعل والا لع كتب و دال نع ا

 ٠ هاوتاطجاعررب تف زمو لص ليوا لوا "ليما هزه ماشا
 " قاثلازالح نايل هزكذ :كل لعل :طب اضلا نم ٍلعرف لحن اك
 نم ]جوملا ىفعرب اذ ماض لوف اهنمإب ل نينسئر لش ب جد لوف أ
 لاق ءرئاذ ولو لامار لوو لأ يل املا :لوصولا ثيح
 "قد لونا رطل |ذاوملا مش لل حولسلاو ةولصك لعملونل هلا
 '- وولاة ران ود امالواذا تعا الواط قاربعالو ءياذكلا
 نشلان ود اف ربعاعوج ام ناضالا "لئاعإفف ال ىاادسالو
  لئفال :اتاءلاو لا وهال لكما كس بلا غئاطالا نال
 اهالةلتافلا اعلا ذاطحان اساربعإتمول حيل املا تاب انك
 نادأرملا نا ادق هل اومالا للم ككسي الدبعل ا حدو مدل | لرب
فلاوأ درا رم لب ىرل اوه لوملاذ 'بانجئجاذ ادعلا

 ' ةلئاعزود ار

 ازعريراولاولاقو هد سوماقلا غد مو اننا يضوالا ا زكىلوملا

 خلا



 باوحوتكى زن | نعت لدعو كقع سب ٌقز اذ دع نعد لقي زملا ٠
 كرولاككرابحل املا ةزع موق ينحل ل |صف ىلع داو لصفنل ااع
 ةرعنالليقو لوف ءهرافلازمالا هريولاو لووأ بخيل وبااو

 :يرلااعرسب و يذلا ىدالا : بجتكزلا غلا لوا لوقا هلوا لا :
 ىاف يد صملا لات جدل ف مدو ل ةرفلا باجيا لمنال
 ىيج غارب قرنب شفت ال اوركرل | ]جرلا يد شعفصن

 اقرا ةدولولا نك عرش زم راوج بو حيال كا 3
 صو ةزعل اوحو ءارجإللوا هني دنع ةركل نيج بجواره ٠

 ولذا يمل سنف "يون لب مالا يدب ةررقم ةزغلا نا لسن الاغا
 ىف ناك اني دونعو اراد اداكادا ني درنع صاري ايحن اك
 ردود امك لدن ب ةبسلا لكي بجبال هتجاذلق
 ن اكن أ قف رع فضل يدر رولا :ىث نص روصو زمول ميد نع
 كرو هزيم ا دوا اج اي طاا
 دول لوو ناهخس الل جار هالخلا ناف موق انيقي جوه
 نارا بوو هضماغلاورم ج| |]يبَذ نم نقيم ء ةاييلل روم

 ةصمؤ هارعإلا ريا ذكوةقلعلا ةطدادعالا داب
 ديرعلا غبر دك مرا اعب صولا ول ذقل ا ناض أن داره وركن
 باموال للاوف لو ساّسلا الخلع الام رع
 ةّينعا |ولاق نمل القال ن | اعاوقتعا اذا ل اجلا ءاوباكلوفا
 موق أولاها ؛بارل | برسل يرجو أ| املا بيس نموهو براس

 دجواىا لهن احكم المو وهرزفز لونا اعاد أزهد
 لوما ساما جو لون ةريحدلا غلاؤو لوْ اضس اللي ثلانلا
 مالا ىنجنعازاؤحا هْيلْم لو ىايتل اب تب اثل ا جوعا



 اما ررقمويلرف بكام ن اذ نع زارها كاين |2دال ملول
 اى[ ذ| لوف اعشاعب ةررؤم تاكا ذا” يامون تاكا ذ | «اوث زيمو
 نوكيا ناني :باموح ةلبتال لوف لوفأ :ياموح هلت ال تف
 هيامىال ةولبلاب رافت وكم موق ٠) اًضرورفلا نم اهالوع نم
 نيل ةبجأ ةولب م علوا ئةولبلا دوب ىار رؤم ئاضملا لوقا
 عمال و ىلوملا نم نكي! ذا ”رعاظلا روم ارومال نمي ابوبخع لا
 لوقا داكاذا لصالا :ىاكو ملوث رتل ىلا جاح نر ورفلا
 بكوا)يلقسل اازهوتضول وم |نلاهلب ل ازلا ن وكسب ذ اولوت
 2 نىلف ان اجلا بدن نئلب | ذا ةلئاملا اعّرم ال | ينج اض

 || لوا هود لاق ثيح هلال اعين دل ”طحولمؤم انركذ ام
 فواذاثل او دةانعراوولده اقرا ضلاله نوكنازوج
 ىالواضيطسعو | و انباع لوال | !كلقن د ازنسو
 ليسا الو اضالانمىرل ا اهرطال اف اوف ابطل نان حزم دوع
 لخزع وص هفري ال وج مس الو مصب نم يد ىدؤب ائبب لوقا
 لوقأه ايفل يكلم هرشت ن آج ورشا عنف و ماو ةدالؤلا
 - كضنكاد الل هنابءازكلا ؤباحاو نايل | باغْوِب

 دا وجدلحومرشملا ضن نوير |ىلوال آد نسل نلحومرشنلا
 كلوش |ذانلتفو والا نارف لق اها نوع ركتر ن |رثروص
 ب نولا بيتل نو لون | لاب نارغلا ولف صملا لاق
 طاب ثثةزفلا باكا نا او جي جن | ئسبين انا ناتلا
 هلي ال اننا د ايحرناثساسلا ئالضاع

 طاف لون ن |لف انكه هود انهتال نحال | ةرنككم
 زهاء انيلن] يلد نركض رب ولف ماع ةرغ نين اسك للغ ما



 زل نزح لع ينط )نق ضدارملالاوياحإب ةرسابملاب عقلا نكي
 هولا ةزملا نا, بجاو لوو ةرئبابملا ىلا 'فسحر نبي ائازتعلا»
 نيل مدكو ةرلصح اعاوفوهو لوني ن |ابانلو لوفد اانركذ اك

 اركذ ناكأ ذا مال | نيج غو ممل لاق ىاحلال ىلا تجاحالذ ةرغ
 امهجوز نم الماح اا اىا كانا لاذ لود نيت
 نال ن طوإةنالدورغم نس الواقف ر رأوا نوكيل اهالوع نال

 لاقولت ىو أيقناوا ن اكاركذ ةرملا صر وؤملا رنوااهالون 1
 يقم اذه ىلإ 4.ايّتبحال | مرعل ىلوأ نر طل لولحما نيننطل مو صا
 م )يس فرلأن اذ لوقا وا بكدلذايحفوكأل ناذاوم وق
 انام بلا نوي بلا ضو ايحئ وكب لن ادم هدا
 , ملا لاثامانلف دل ضار هثورحرمب نوكيد ةايطا ورحم
 كوفس] دا انن ن اكف مرا اد ةتلعلا نسي زيه رول اره الد
 باب لعاوداو اك مانل نيل دارب ن | الا ةعنصلاب
 لول مرتب لو «ازنلل ضر لون ينرطل | نزلا ذرحام
 لوالا يرن لاف تلا ةذانو رخل نوك ة ران رموش ن اجب
 همسوأ ذاناؤ لف اظوهو:حاإ/نايب مث ذاثلا نود

 انثي تررطلاز عشا ذاو ملا لاهاي | ثارحا هعسواقتنالا: ٠
 ىوعرملادرصلا ضاقلا نعو ىرعز ال انعؤرل اوه نشمرلا لوا
 لد هوك ورا |سوماتلا هد بول | غاز[ رل | نضوعوواعلا
 يفرك اعئييام قرف لاؤيال لزق | لعل انع ,اوقلا هوجو ىلعوهو
 ٍازوملو ةرش ابملاءا < باذككا فام ن اف لوقنملا ازهو باكا
 ٠ بوحو رم ايمان مرعو معلا اعنيب قرفالف ةرافككا

 . لوفلانال بستلاب ىوكيتروب ةرشابملا روعي الو ءارنل اش ناضلا 9 ٠



 ى ان يركلا داب ازيمل او انجل مارا نملياسلا نم مزيت ام
 هلال ثر !(مركالو هرانككا ريدك ثيحط ومس اناس |]نقثؤيرطلا
 وتود امو هللا هزه نيب قزنلا# )م انفو اةرث ابهانصو بشت
 راق ماتلاعاازولانهد لو |ةعولايلاا زكوملوت الر مول بلاد
 ءاركاناطلسانصورعإ/ لوقو | هرنجاو ا ىذب ن اطلسااهرفاناف
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 - يرانلا نئحجب هال رج ازولط ةرئام اقل انجل عم
 ١ الخولي | لاف لو | ةرازكلا ميلعتبجو قحمملا لاف ايا

 مل

 . ظونم نود اصاي لون ذ | ذا ىريضتلانطبلاككربجاو !لوتف
 راوق)بل د مززت نم ى| لوف ةفنحفا لون مييؤت نم و تانفاالذا
 ام لأ ل :كفاعوجت امذ انووبالاودملالاق
 الف اورلارع اخ ؤاما ورد نسو ىلا نعد اورل | حاطربغ
 مي دانعإوالاذ خاجيمالانعالثن ذاتنالا مالعلا,لاذئ اغلا
 داهاش اللوم أ» ارمالا ضر المات الر اعد لوثر درعو

 ! مرول ارضالو بر وماملا كالا افنن الة ّسح هرم أ نعي ل ناد ارم
 ا امص داران أو قّرمحومالا رح نال لوفر ورملا

 : لوا يان رك ام ارق لو قال كرش الد
 مبسنلاب وهو لوو حاملا هم اجل باول م هلالدلا لّيشم كرا
 . ئع نانا طض طفض دارا ]وشن اكو لوو أدسأؤ هرلا ا

4 
 - ةراركطه ناش ااعطتض هو الك مجول مي امذللا ازهنا
 هرلابداوملاف |سوأهريفلاّبرطلا ىطق هع |ممشت ئيظنللا نيب ورشا
 درع يام او وليل د ىلا ىرن ل[صوصخال اذ اكرم ابللا اقلطم ١

 _ يلعطوتساد افصل ا ]ثم د اضالا توعدعبب الو هرزل )ثم مشيش
 . لما ازهاع هاؤ وطمل | ارظن مما عل و راشل اوف ]حدس لو

 ا



 رثعلاو| ماءالا نذ ا اهو كما لاف ل ْضا اميعوعنالالاقو صلالاق

 !نياش لا( اوله لاق وكلام جو ؤضاثلا لاقمبو اهزسدأ هدغوا
 رضا ةركذ ازكى دلاءلعو كام جو غ:ايملاةزهذ اما وطباودْضا

 اهويفلازذاع اكس ارق م هلكز حت هامامالا نذ | اعدو ونورا

 زحام دوفملان افد ورشا َوباطب ال اهريؤلازفاع ناكل راوف لوقا

 لاف ءاو ايداوكب ملأ اعمشلا ىلوالاذصملاو روت عاضن والخال
 هيف د رحأو طع رحنا ظن لوو أ ه1 ئالخ اهيجونب وم لاو يف كمل
 ران | ايماذل'نينحولا بعزم نموويعلا | بارك نافل يصف
 افلا ارفلر بحلب ص اصتخا را توكالذع غو الثلل اغاو غب ال ةولصلا_

 ركاب | تمعن ضماوفل افك رزيوحوب | قفل كو و تسرحلو قفلاوبر هو ٠

 كلا ةدركذ و ها النعم اذا نكتس وا نارثلا ةارل لحد لوني
 الاثو هرنع نضام ام يفموا ةولصلار يول ف ماقاو |ُترظِِفدفْفاذانا
 هارشلاةاروواؤ اككعإلوا ةولصلا ل ظنن ل ةد اعلا روف ناو نيبال
 لاو نيب مزعس لا ملون اعزي ن وزحاتما نلتخ ركوللو|سرزتلاوا
 ,فاذك ارمادا دبع صذ لاو نيعيال مرعب لاق و ىزارلاو كما
 الئغإلان| نيب ثيح هراثنلا غيرت مهلك ام نم لهبو هريغو :ناهيلا

 كتفالافاعريتل دهق| ذاد ةدابعلا دف ذ | اف ذاحوملاو ىزارلا نيب,
 هِضلو|لكرولا ملا زها مب مون انتا هسحاصو ةفص انا
 لعل اوا سولحلا يطال زدسملا ن اف مولا ايزورملا لهي الا

 منال لويولار يما نا امراحما لاق لملا (سزنكالل لان نا ]يرسل اهلل
 )ذم ثاحابمارباس حلب نا طلىئدملا ةيصخا اموال لزف| ها
 هاف لوبا ىر ال تحابالاوهطانما نال برغل د يملا ورورلا
 نيبو انرهانيب قزفلا 0| ن اجاني امان !ساترذ واحاول



 . وزب انك غرك اماو ةهدلسلا طنب يملا تحايل اأن
 ' وكذامب هلاعملا ةريؤملا حاب //]ب حاب /اولطع ريل طانملا نال 0 رعلا نال فرتلا ىلإ اييالف ةولصلا ةورطزم نوككةلاعملا
 كربلا وعل )يلد اذه لود ريتا هضومر سما نال لون
 ليلد اذهل وت هأ ءاثلا نرعامو ءلود ىرتإيل د اذه لوقأ

 تيري لولا مدت ل نال لاتيب و اريظالا صم لاق 48 ذك دبعد ا
 ىقؤتلا اعرمولا درؤي الار ائئجف ناف لوو و |ىجلا ظنا ما
 داو مدح فلو مو راعلا مج وارحإل/(1ذىلض لوب نا ميلولَو لووأ دحاو اك] هم ىا ماؤه ىلا هركذ اكابتم كا مدقتا | يدب زعب هبضوعالصا نع نكي وهو لوف هبي يطع ظ ناار وف مو جو نم ير ظنوهو دارملا نلف هنا مدع نال
 او ها اهيلع ب انجاو:يرل | ري انحرك لو ميرسل | وب انج با
 _ ناتلا بجيلزاو ناسا باح ايلا اذه ةركةامزت اذ

 ا ةءاراو اكثر دا منايا عفو داجيس عدو املانلق ةلئاععوارلام
 -فاضإ/ال(, ةاتن ال اهرع عن اغلا مزلو اهلا ةيانكل”ذ اضأ#
 قط 1 تناكاو او لؤوأ هاز وييفو لوف ةلئاعلا و ف اجلا اك
 . كيرارؤلا.ؤقوا|ذ اذه لوقا ه١ اميجاص ايزقو ارو و ئلسكا
 اع عنو افي لوا ها لوغن| تنم اذا اكو وه لوبلاذ
 - هاو اوزدقلا برم غرصملا هركذام يبرطلا# بكارلا ضاكاذ| أ
 "مج ديب الو اضياول ف و لوو أه كي هاف ول وفي هانزأ أم
 ا أوحد وح نايدمو قر نم هنملا نم نإ نعزازحال نكت
 ش اذ فذ مو ملون ياس اهدعأّولاو بلارلا ف ناشلا عنج

 هو
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 ىلا نوكاهيكار ىل اذ اضم :بادلا دبس اكاذ | نان لوو مس نها ١
 1 قرطباباوجإوه|ه |راومب هركذ ام ىوعلا باولو لوواض ال اؤاضم

 كراللاف لوث | ها دزكدال راع ن ازعل لو ممل لاق ةضوافملا ٠

 دوما رست اناا || ذا بكارلا ن | لسان اوركذ از |ىرنال ا

 ظ يسانلاو نعل ءاكتش اذ ملح ازعلادهكانانا ثطو وبال ظ

 هابسلا نا باوطاو نانوتس |مءااذهب نيف نكاررمالاو قياس.
 ىف طودلثالا دشن اب ل عنال ببسملا ناكل ذا ش ابملاوم نزال ٠

 بسلا ناكأ ذا اماو اقلالا ىو سل عيالها ن افاقلالا وم زحل

 نكي إ ناو نش قوسلا نافءضازعو ناكر شيف هد اش اب لعب
 اثلالا نعد الا لبن لد جرس اذرفحلا زال بلاد "بالا ا

 دحاولكذ |ةنينسلا ليس كاوا فيبض اذامب فلتلا مذ:
 بضررف و قرنا نوف ]جز ىضارفو «دارفناب ديال هزه.

 هارصالا ةرح ركذ هاونب اميلع ناضلا ب جو ليله :نافكأ
 |جلع حافلا و اكاناش| تاطوان دار ا بكرحا ما اذا بكارل |
 دارك ذ امى رون بلا,زحالاو وب اسوتحانلا ن الل اذ |لعو

 ارا هك الو ناكوتي ؟ءارلا تطون ازعز قاسلاو ىلارلا

 نع لزعمب اوما ضرع ذولزل راهن ابربجتناو ىلا
 1 و ؤيكوهصالا ةركذارعابا وجاي ال نا مري قتل || نه
 و |مرع رو د كراسلا اعور اضلا ب وجو رم مز الل اوال فيكو هل

 نسال ءلاغ عامرطصملا تدوم حر اعمل مله بع مزشم نم از ىف
 دال _كولابامصحائالاقب ناىلوالال علو لو ارك اب اصخ
 هيرب أب كلَ مزعل بابل ازهوم سيل نيشاملا ءارطصالا
 نم ةحدب لول كاما هذ نات اور تضرارتملا لات

0 



 - تضااعنذ ملا نوم هركقاج باج زن ضي معنا نا اىرحا نيم
 ٠ ارد لمي )"جره ايو ميركد ازا خاشلاو ميريل |اننمج
 " هوكي: شعوبلا 2 هفاولاب طوقش هركذ امنا لوال| عب اواو
 "قفاز اهالوعلا ةليازم ةسايصلا نأ ءاثل|نعو اسأن
 - ايوان رانك صاصلاّئو نام نو نيرلا أ عر
 ا أي نوكازا هيجؤتلاو لكل تن ةلعزال جرم زيصبال ىايشلا
 / انلوازجرن تطف اسف هاي اور تضر امتفه انعم نلت ل يسيل
 - اماذرغلا مرعتلع توكيأغا سايزلا لوغو اليلرلا نمانركد ام
 ١ جال نأف أد وجوموخنلا رهو ةل عيال وخنل اد وجو درع
 0 اني لوما بجوا زا كو داعل وفنو اهيجرتلا بوصية لع
 7 :كتاعاعرولا ةاوزهدحا فاك يد فضيرو ثيح ئب رماعان اكأذا
 " هام دالي ناكماب لوقت ااا ان زعاوتمدحاملك
 "لوا دلما )بوب اخ وحاو لوف موال مرشبب اريقم ىوكيأل نا ١ ل/هنلواد اكد ايطمالللاسداللابا حملا لاق ثجحف لوقأ
 "7 ظلال وحا ول اسر !ل/الإو املا سيلذ | ةلمضل الياس بظلا
 ْ الا لازبلا و اس زئاتا لااا "ايو ىوكرل كلخاعقبلا لوو بولرلاو اوف اهب احلا

 0 )ب مم لوق | | ابس د كك موق تحري لوق | ه2 وجوم ظ
 / ,لاق اناس مرو نا هاون هراثلا انها راش لابن اذوحد
 - نلسا ال نلادلّوأ ريب هلض م اكتب ارل | لهم فييطأو صل
 - قتل |فيف للا لاَنشناوضانلا نعاببجم بابل اذه
 ا . نيل تانع لو لمان بزعلاب نيو زعو كلا

 ريغ ءروتل اوهو نازتلل كارل | فص ةيسس طرت ا لودا هاط
 ظ وجار



 لولا ف هرابتعال لب هنف لاطرئوينل طرثلاو يارا لضم جالا
 اضاع كارلا لضإصيالىا لوقا اضراس اصب ل لوانركامولا نمل
 ل«اتفوشيوبلو لوف تكيف لوقا هاءانمم [ىلو موق ىضاتل | لعل
 لوأدا كارلا نذ |ءوب ب لوف ىاسكلأ عزم اعمل ”فصو | لن وات موب لوصوملا ساريكذتو هيلا ئاضلا بطلا نع لوب ىزلا هلق لوا

 اوي اعاع + دوي وأ هوه هفري دل | ضن رولا قتعلوةنرلا فض بآل لتعم ارق ةرطولاب نلت ناماذا اف ذكي
 اعوجرب ىل ولان اطلالات بارا ىذاب سنققلاد اما ذاوم

 اس اب ديولل اصاغراص نال بدلا نيضنو دبعلا يق نم اتاليرمالا
 لع جرن ا ىلولل اكسل اكذب ه اطيزحلا او بارا وذ اضنا
 لاقلت يلع ةدانطلو لولحلاةيانح ب اب لعامما وون !ءال نمل
 موملاو ملا لاقه اجاذاسابعنب لا ئمي لؤو| ررعل اج ا ذأف
 لم ال برحلانلقام نلايكويل | لوف بصنتسدرملا ن ال ةلتاع
 لوا هلاطبالنعب المل ىلا انلصا اماو لو هالو اررعزماوملا
 ادعالوارع إد اوعلا لمعت | يرحوهو ةالخ اعل رب ىتناالب
 اللائي ن اعاظلا لوهان اج:] لش ونال جواعئقلاو لوو ثرحل
 دولت لو ها نب ملا اطف ىفنكيب نهارلاد مزق ذاجإ/ ثروي

نصرلا خف ص يحوي نمارلا واش طعاذب اسرملا نيمن عؤما
 

 اضالرلا بجوم د انكتانلق اذأو ملف ب اوعصام لع نيرلا ضقت ناو
 هلرلا بجو تانكوملشا |بوجو هركذأ م مزلب الواو | تناكول

 بو امدمرجو هريِيْنالِب كنقن |لاّوي نا ]للثم ناكأ ذ الب :

 دو ىرلاو موف زك ب اول ن وكاطضإ تقلا وا )نفل اك برلا

 هنعراصلا هني ل لوني حال هاظلا لوا ءا تفو نكيمل ]نقلا نم



 تزا نعال اذاو لول فان الا طع لذا هاربع نيحر اهل انيس
 | ةالوبرلاانازلا نضيالاغاو لوبي ن |ؤكب نا رهاظلا وق دانب»
 7 تتاوكب فيك ملوث اعلا ص اك ذ |تلقن اذ لوو | ةنوطنمل
 - لاق نلتاوزلا نيملا ب نيدلاوهرمل انهن ولاو لعل صصخت
 ١" _زاةن اضن ةافلاو حلبا الايض زنا امرا |زكو مقا
 " نرلأ دوب ءلثم ةاغذاب ناىلويلا نان وذاملا ب انكف دبس
 ' ةرتانملار دصلاو لّوأ ونملا روب جرين أ بحد هلا لات
 لذكر وماما ل تع طعنا] ذا اجري ن !بكو لاق ماو ةناقولا
  ازهازكماردكسا هما ن ابببج قرن |انيصروماحملا ناكأذ |ام
 ظ نال ١لاهكارجو اءاهمدح ا ورك حت وم ]دانيل
 خت بجراذ |اماو مجارت نالجرل ايدي ام باب لس | ال
 - دحاو امك وبنللا جو لعنيول أبو ئلهت نكي لو لوف اها نيملا

 ثوثب ن اكل ذا: اناوحرصام اعدل ارمزمدب الورتعلا
 . دا (هعرزحو هررع يأ وع:ىسقلا نوكتمجولا اع نيملا ف قمل
 - طاوتقوو ويل |.جو اعويئكل ٌئاقن نوكال ناب ديبقتلا نم
 . لوا ار :ىسلا تاو مل ”يلوع :يقل ا نوكالو
 ' ةيولملا نم وسلا ةراضلاو لوف ىلا 2 قالو لوح
 ناو او كلا ةمضرل اوعد صال بجاول ان | بابل | لوأ
 | ١ لوز والك ذل اجيد راثل | هركذ امو | .نلال نا | قحواولل
 - اضياهراثلاهركذ اء ئل اخي :ّسرلاب لهن ئلل نال انه ملأ
 - مههال ولا ني كال ممل الا اذ اجي تمزلا سراب دان نا
 ' اهداؤعاذاف ذاؤن الا .هلملا لاف لو | هإ صاصقلا فاتحتسا
 ٠ نوماملا ف وياش داريعالا١ فصلا وهوزحال | بيه بقنا

 فص

 - ك0



 الورطاطؤس هبغلذ نوكيأذ حاص بضبؤ تضل | وهبضؤ طش
 فصاو قد اص بيل ن يلع والام هريعاع جوسي ال كومان |

 حرلا هيرب هرذاوأ (كصن فضن هفد | لازي از ولف هيرلاوص قمنلا ٠
 دلو همد لوب نال لوشملا وح وكبك لام ا سس صاع ن ا اوباو

 درعوف مىتلج ةثرولل غهاياصو دويل و ءنوند موق
 ' "رولا ذلاخي علفانيد هربعاع بجو ال ىلوم او مجاصنم ءانلا|
 نص سكي ملوارنش وعرب ناهض يارسملا باص ظنلانعىلا ف

 ماهل ملثم تكي ملاذ اذال تكن اول ارضضزااة :ىنشلا ٠
 روكدملال يللا ناب يحتناو ىزن ا الص ليلا نمرتصلا
 ربلغلا نعال انجووصلا ماجا هلم قَسو تإبرل | هطوم ىيخج
 لص ارارعا ُءو روف اظخ اربع دن ضورصف )عا هدداد ةتبا

 لارارعا اهم از بمغلا ةروصن وفش ودا هباثل اد دعا

 . 0اوالو لوف ثكذ لو أ هاازيلت ءكانكاب الواو باتلا نود

 ل7 :دايرنم ثنايا ىرالا لنك زب حرج لوف قزكتيلا ٠
ه انيس | نص تاشن ابتنيشل | )لو ءاصنترم أم لعؤتنارماو

 

 هيؤتما هاف رلوق لوالا ود خاثلا تننت ال ان اذ ىشلاب يشل
 لو ملوق روم ئاضملاف ىطول | لح م دعب ىأ لوق|رطوأ | لعمرو
 دف هورثلا ناذ موه فان ام"طفل لإ تاهيششلاب تام ٠

 شاثلاو لوفاةوناشلا لاماينو ملون جيف لاو بجوا ٠
 هلو :مدال انحربعا ابائ اطخدسل اتق اذ ازضايل املا نعا
 ثوالا لوا دل اوهو ملف راو | ماهربرمل | يانج لصف عا

 ُدكأ نا يف لوف اه| بتر طصاوه نما صنرك؟ لو نقل وهو
 بايما نال ب اوعمام لعؤرلا ن ودراولا ماورن م ا ف لماك



 ١ لاعرت لوا اقم بتعب ناب بججا و موت ىكملا طنا
 ا" فلاب نمل ليدل وال غم والا ةيانجل لوا يكرشل قع“
 لافىلذ غاب انك و صو اوررم او دهلا ضعي ا لعادل |و
 ارو لوقا هان ارسلا تاع غاثنلا هنا : طاقلا دجول ماو ملا
 ترلذخال لكما لدم د اّبعاب هلعقنت اغا نرسل ان الل كشم قزنلا

 ١ ار /لكيال بصاذلاوازصو لكلا ببسرهل بصل او نيزك ٠
 لكلدسبالل ذو دا و لأم غ نال بلا يحالبك ةروزعنازعلا
 ٠١ لصتام نا ةنارسلا هطؤد مل زمزم نا ,ققحدجول ل9 لدملا كولا
 5 خاطئا لذ بنلي نأ ل ا ررع ن واب با رسلاب ئلتل | نم
 ١ قولاوهام نبل نارسلا هطقب دارملا نا ضو ىلبزلا عش غاذك
  ناقلا يع ص اذلا ارض ول وما هطقملا اذاضم المل اد جيد الب
 لم انبإف نيش بو أس فار ثام ذ اك بصائل | ئح «ل محن أذ
 7 ( ملف بضل املا وجار .يريمض لوهأ م هطعقنت ائأ ةيارسلا نال موق
 - لاو ةولصلا لع لاق لو أ ناي وح ن |ري دحاول تلا اعتنيالو
 كانتا )بانل | لْزَا انيجايق ملؤف دن تزخا امدبل اع
 " مانرظو لوادأ نانلا انجل نان رظن نحب ب لود زف
 سب ذاتعلا رب نم راف انس الا رحول هي اثل ا ىلوا لساع اضوعسازلا اعقرم لوارلولابجر امرلوالا مانيلا لو حا ل
 فاتح نال اضوع بصاغل ا اعانر اذ ىلوما مجرب ملا
 - ةلبانل اىلوأ قتيبزا مذ مزلي مدةرب غ ناك بيس ناك
 - ىااوا طللاناكولو هاون اماندْؤْخجي الكناس
 ١ 1و رحو ارعو مسقملا ةولب اهطرسم ول وف هعاسلا ١| باب رعارداو)ءاترظلا ةينعف لوازم هاو

 | مروكذو

 نسي ل



 برمالاو ون فد مما ظفلب لا راسا لاقي نرجو ةروككف
 لس رجواذا كرب الة ماقال |لهازم ةارم ا لاقيوا
 بس رك احلع ند تلا رو ةوينحفإ ا زن رمال زف
 تارا ذا هلا واسر ماظلا ني | ناو دوت بابلا ١
 نينوع فرعا ذا هركلا ناذ خول ةمن نادل وي
 لاق محبا اطول اوههرهاظلا'رم داوملا نوككل والا ئبع

 92 راوي رخو ءاسقل ا دانرلا نيب وكن | انلو ملا 9
 مالوسز هاد واغاو :لكك امون مالا كا ناف ثح

 كعرفدصل| ان نم باور رش رو هرزع نم | سواعد ( لع
 بيم ملا لاذ انه ارسا اقنوهويعر نيج ركذام
 ءارع رع جكرلا نالللمل ال راركت منا م لوقا ىقلا يلع

 هل ظىلا نوكاز از جيف ماو ساشانه نال كف لقا
 لءاناضزيضركب لاب ح'يدرمبب ال ديلا ارح لوقا اننا

 ذاثالا ب اوبل طارنع لا لون وا بجاوراوة لا ضوتعا اوف
 ملووأون امرجو اذا ماظلا لوا انيمضفل | امو ماو

 طظادوكلصاح اذهدربلب لوفأ هاضاعرولاوسلادرب
 ةيضفل | :لكمنموىوفنلا ال[ انه وانو الل ع ظ

 ااا
 . صضد رجوملا|تتلاب كيرلا خىلال|سررلا ملام
 يلو اءاطع ارمي فرات مالها
 ترجي َقاوكسالا ٌبرحاناوداوثرغالاض !لاللانه

 نب دلو د اسقلاو عل فيلكو لوقا نكد زيلع
 ناكاذاىازاب ام لذا وا ىارلاد ئضلاو هلق اه انه 2



 م اوعركاز نوكبو اهو ويدو|زبارل او وسب بكرا كل
 (/ ةروصل هز وزن راذكلا قالطا نانةفَوِس دا امد الاو
 ١١ اوف كانع فكي نا قضيفدارلا خ اكدلع بكد | بطب بر . هيلا ص اص ناكول "ديلا هايس نمسا زاقتالا لا

 ١ ىلك لعئزحالا خو وهب ناريظالا لفأ لقاعرع ىزعالا
 نان اوراوق لع هاربلا هلفرن | عرفت يسم ته جلئاع
 ١ اضن |ازو ةرياؤام ىردا ال لوت هاذ اعوطوبم غائلا
 قئاوونلاوعبم اننا ضو اذ | هيابلل ديلا ن اذ ماععالا
 ةصوصخ ءل اكول | هزرمو هيابل !"لئاع لع نامعلا ئينروصلا
 - ربا نال تملا اقاوملاثمآ وه ملاس صل اى ابسو هربمنو
 . هلابلان اذ موت اموتقاب لوف هاربا | بح اصل لكلا نس
 . اموت لعام ل عا يلادوصوس فاول الع - لقال ذا م ك[مالب دب بحاصرارلا ىرشملا عي لاذ

 |!ا3:يرلاوثماتل اةاحلا له يعج يح ل اعلعؤإ ظ 00
 الار اصتنا ةياهتلا ةلاق لوقا الانف اونل عوفلا ن اكن
 لوف اعووكن اد يلئاق ىال اطل اعنوكاد امي

 ٠ لرفنلا اع نوكين اواو دعاوتبإب مان أو هرعت لوقت
 . وكذ]]دوخيا ره ناي وانتو دعلا ن اهاظلا نال قد " لو ورولا اوبل ىاؤ وزب لوفملا و ىثز لئاقللىارل

 ١ قازفسالا »ع انهظلا نانماطورفلالوفاما قرعلا ٠
 7 قلما ءاداو مق عنلل لحالها اع صب زي از
 ] اطشمالا فرن ةوارعل ا لوتنان | ىتو لوو الكشتم واو كل

 0( مرلب ل ظ
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 +. دي

 هالصلا لعاا نحافتن ا نم مل ال كني )تفلا] اهووكم الصلا لع)جلا : 4 ترابا
 2في اطل ا ىرخا ئاكاذ ا كل نارمال اهم ع امي
 ناكناو لير لاذ لادا كام ضال ناكن اد ككألاف
 كلاما اوما يهلف ناكس مزال ءامجالاب لاما لع بيكم عر ال
 نيد نيب ول دال قزل او ظاهر رعازهو ّنرلاورماسقلاف

 داقللا لاحرالاولاّيسالل ْياَورتركسلانارادلاو لحما ٠
 لعن النول اي يع وج الون | هز اينعأ ننرب الفرار ثلا هيد نواب /مافلحاورارل ا لخةروزعلا الرس الف
 لذا ءا انقل ايرذا الدال مما لاف سيك نا الش نم سما
 - دجوولو ملال اذ نال طز ذالغانهرازنالا قالطالا
 مترو :لفاععا لوما ملئاعلع يرن هفلراد السجل
 ماا نمر هاظل ااعانب | [هالاقائاد ئاضم ار يرؤت لع

 -الورلو ناب صرم ال نلا خلوق ديك ةامما نم لفل دوو ىلا لاق ليلرل ارب قت ةمصملا + صاح رولا ةلئاحع
 نوم بانل | سررلا فرب اوجرلل كال اان او ارلبا لعمان
 والا ناكل ف اوملا باك ناوسلاب لعامناو لقاوفلا
 ةيرااعو لتعم ىاتامملا نال لئانلا ا لقاوعلا لاننا
 لئاوملاراركراصف نإبرااباتك ةلاقنناكئوهلاقاك
 جيا امانه بس نم اوهازهوةرل اليتيم عوةلتاعممب
 مرتو راو ترف و لوما ءاطوسل اب هى را ىصو ملف
 ناربطالالملو لوا ا بوجو | نال لوف ىلا ةداشا انركذ
 طا زيبا كح هلو ندوضوم ا لوصح او ل | ةراشنا نوي



 طالتجاولا نال كلا لاق ككل اعرتا شرتيال ب لوْ اهبلع
 ىلإ اس اب ديلا سدا لاقؤرل اىلصال ابجاول | ليا ذا لثملا
 ' معاللاط مااضفاغنلان افاضتل اب اهبل ا)يرطا ارسلت لها
 ظ كال كبت لذ اوف ناوبدل اذهان م نيل نفو هلا لاقكإلا
 ' ةساللا بلا نوككىن اليو *ليَصل اب ىا [وثأ ب موضل
 ' نسلؤانامزي اع لوف: سلف ةليَصلا ةرشن ال زمكاو
 ظ تو الباطل ولا ةزل يتلق ايداوز باننا
 ساكن ارظنب محملا )5 )"اق فار ل
 ١ كرم زي امقررلا بزلاو لوبا ةنسك مج ريانا
 قررا و وزخاد ىزلا“ةزتوملاو موس امو يدرس اكسإر نع
 اناطنلا ركام ذو ناوندل اذوب ل ناو موسامول
 ' ديو قلاقسا لاقل وف ئرن || روذلل قزرل او لب |ولل ىضونب
 |١ ةراوشيو عاثلالات لاى زطارزو ةرزاداودزت
 قرن | ؟ناطخ علو نط س اوم امم ف نعب اوحمافنالا
 ظ 2 ماقلا 70 ارا اني

 رضارشطج لم ارش ]عال ىالاة)ب حلا ازعاج الا
 . ةقيقح:لن ارو اوه عصخل او ا وسا| مزلصأعب لدتساف
 ١ فشلا لان دع ئائلا غلوم ابدآ اوم هل اجواول| لوقا
 ضال راو لع” يد ءارل الكاع بال ها ىربالا نكت لوا
 ١ < ضرملاو تملا لاذ”:لف اعلا عم اهنا ن ورحانلا اهلخر |لب
 ١١( لشاوزس ناذان ارث ان لاك ل بأ دا نول اياطملا نم أمل
 ١ كسب الو ىكدؤطول نما ظنعو طاب طل و وطل ايزل يوما
 ١ كاب ناز وجو ةرقنللال نول زجرتنل| ن كك ىزمضل ةرمنلا

 كيلا ظ



 ةولادوجول البلا كوز ريؤكئ رملا ليس مامالازع اهيلومفلا ٠
00 0 

 لانج ال اكد ملا وكو ةرعشلل ال طزلا نوكةلوال لاه ان العدا ٠
 ةياتجر املوا يسال نا لوا ها نولئام,سرافكاو ملا ١"
 طعوم كذنا ءاوحو مسا نولتاعتبالسرلا لهانالوملا ٠
 نوفل ءانمنع ات قزكو اماداف صملالاث تلافلا ٠
 ومحو ةرم هريعرمام اعوتدارم مكن ف ىربتفتللفاعلا ليتل 93
 ومو كلااق ماع جكن اؤتض :نوك(لهانموقو اما يصفتلا ٠

 لال لوب نم لوف ف ىدي ال لّوأ ةليبفو هالومرنعاتجب هالاوم
 ىلوملا ىينئزولا نم نو يكب ال مءال لق اعلا غءانب الا وانا
 دجال قرازلاوهروملاغانرلا| دال هازنلا ل مل د يسد

 واماني رزملاب مازتل الذ ا ايفو هالومئتملا ارب ١
 فذ طر عاد ةاننالا لاق لودا ارحل فلا دبعالو لوفد ١

 دابرلا ناز زمول بح رحر و لاثو ابن عدو تس
 . نايكي نع ومسم عر ”ّوع ب هنا ردع ب هيل | دينعن ع مب | نع
 رجلا جاهد وازازنعا الد |ىصالوادعةلفامل القش ال لاق
 ما ٍفجاو لو كولمملا"ابانجتب اطل امجرذ نا ىربالن خلاق
 :لتاعلا لنغت ا ئمملاو وكاد از وكذا حت لوقا هاادعرو
 مطل نراذدإ قب ئوعأ نم الو مد نعطي وصنع او أ لع نق نم
 سنبل وأ 'يرلا ناعم ل تقلا غو داون كف نمملان اجابه ذي
 لاقي اوال لما و وجيالاكوبجاتل وزب نرلإ :كلامالك
 لج اره صو :لقامل يرل ا مؤلت يبل اباططالتشل|تشاذا
 او نال وأرازفالاب تباذلل | يف فيزيزغلل اقدح ينس ن الظل



  لماتإف :لقاولا ن و د هرحوزئملا اع< بوجول ا نال فيفا
 ٠ هيدارئا]كوريع طويزلا لوا دا ملا ارهؤ مْتش ماون
 "روف لوقا ىونل| هفرل لوثىلا ببجا لوف لع تترذا نو موت
 اياصوأ | ب اكاعاساو متي لوقبئامس ىؤنلا هفرل
 ' اكرر هزكراهو خس او لذ نم زوكيام صولا فص
 ىنعلا :وزلزلا ةداب وهو وق نايربلا ببسارسسو ملوث
 يا اهروتص اند ىا لوا انويزم توكيلو لوف فقول فرت أك
 توبيالد اوتوملا قو ىأ لود :داوملا نعانمجاو ملف
 نم انسربغ ابرد نوكال ناو بادبلا 1 لاق وأوقف الئأف
 الي نمم ىاكأ ذ | لأ ف دوام نم دإ صول اوضال ن اتا

 لوا صولا هع شربل لو | قرل اوازيككا بسب ملوو ثروي
 . ةووادسلب لون اهيلعس ربل -عوعلا ؟رابولاواويسازع )هل
 ظ اون هرعاع هراؤام الد نان ثكري انل ول مآ ارت تناك

 اصيااعريع نع وايزعز ام وهاب طوف ”ةضوزملا مولا موز
 لدي ملتضوزملا صولا لع نارا رول ونيك ترجو نا
 ' رف دوفس نإ عتاعوتللاب صولا نعثناربملا ات لعم لكلا
 ٠ نيك شا دذلنلا لة ىلا زو الد دما ل امزمانلاب نيلحو
 ظ ىازعائ زا اعمفرلاب هيض و لثل | غرىوونلا لاق لوف

 بعلاوركعواونطل ئوزحاص أل عواثلئلا سكي
 "2 دقه مالازهد ملأ لاف ثلالا اظغاريرفت ايوا ارغال | لع 2

 ارفف و بلا هان نس قرن لو ءا ممل |راؤولا بنس
 ١ 77 لازب توما ببسوتولا نال لاق تحن اهلل ئم ملعب
 ٠ دذفن | اذان جواك لازل بسلا فو نع بافينسال

 جيو رع جع
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 ا" ديست-..- حنا

 شملان | لوضالا ب اكان لعل | ثحابمؤ وى | ىح برع ثنث
 ,لنذو ثوملاررع تلات قيَمحك نالو محلا لاق ب ابسالا بي ةلع
 نيب وليا ذ١,لوف نم اون اقسم امل لاحم هرعاظ لود | نحلا درجم تن
 قاموس ىالجدانسالا خرط م وثد ارا !النوماع

 . واويب ؤتكاو طرشلا هزهؤ زحوأ لوو أ جواكزم داس أوف مل الان
 باقيب ملا لاق جوول ناتو اهلاو ادا ةقيوحلا نالطب أضرلاو

 هيد لوف أها لكم رنتساولف ملوف مالك مز الملاوف لق | لضم
 نيا نأ ماو ملوق طخ دراج ىا لو | .بب| 4راجرعؤع اذا ملل كك
 ليس واوفملا از عيصب ال نااماو ىلوال ا لوو | اهام بلقل| أره
 اذه لو اهاظاهجو نانكلا ةهام نائم انالط ايل وسب نان
 نال لوف :راجالا ص نخؤمباهام موق وبلتل | موزل عب كذا
 زا و لوا تولاب فم اوهن وما مرفو نوما رموه ببسل |
 نيرا نيب .صف لاز مالو قرئالف ثوم اب لصتل | عرج بسللا
 نوي اشنلا ذا در نوك<فيت وف! اهرحا لاطب| هذ فو ها
 ىنماشلا ريع اكل وف | ماكحالا رود تسكش ال ملف طر نصمتلا
 |زهناذ امان لوا ها ىلال ساهرا ام) عسا الو صل ألاف
 ظ هيلع طفررول الوهن ا ب اطادرحاو انريغ| جالا و لزم |بعرم
 وا روان انف اكل وشب :لوتئملا لوني اكل جالا
 سو لوالاثم لوا يما لن اف ع اتم ملول غري زت قرصلا
 رظنا + /ذو”لالرلا طرت ول ضن لوق (ليرت :لالرلا قرط
 دوا اصيالا ريدان لوو لماثرف لو| هان وملا نقدا رنلاض مو
 /2نيب خلو ركذام ل والاد دوكدملا |هلاب ةروكملا عملا لوا



 اذاو ضرملاو علا ب اب لست صول | كلاحد اّنعا ةلصم فذ اجلا لاق
 لساى ترب ملرفاو | ماسو ها بعدو ا ْوشرل ا واؤ اهلا نبال ضيم وا
 ارم الذ نيا وصول | اهاو لكى ذ لطم نوم لس يتعوا نرلا
 - بسيوني مزمن اكن اودارف |لااعاو توما ةلاح انف وما
 داصمرا الام ثروهر اال |”رثو ىاو ةونبل أوعو ثرالا

 نالارضدو )لو ٍضالردأ نكمدواباصولاباّررط نزل اداتبعاب
 دخلو ا١انلف ال طيربل ناشر او هلزرلا ةللاوزفملا ع
 . ةالاةذهاثم لكو ملوف هامانخ "باهت ساض ءوكذ ال فلا كيلع
 7و ةرلل ةصولاز وطال ن اتقي اذ تحن لو | ها مورميرببل
 عابر ادن وكش هدارغ نان اتلن انام هو مالص اراوالا

 لاقرعم راو ىبلن انيس ىبالا يل ذأاعاو نيتلابرازفالا
 قرضا رول صاصتخا ال لو !هاةمالا روب ميالة اثلااهاو ملأ

 هررصل ل قلزا د عرملا ماهي ففج ال ترطا ذه لو | هالضنا
 ملولوتولا ءابى) لو ٠] لولا نم ايش عاب مل لوي )يلتمل ا هادإب
 ةثالو ملا لاذ ىصوملا تومرول مب لوما دل صوملا اعددربال
 /اب صول اكءجاواياصولا ضن امن لو أ عرب ةصول اد ضر
 درلا لونا ها حاب درو مل نيالا اق ليلرلاىةاكللاو

 هريبرن وزيرا ىصلا صو وفارلازبجولا رم عد ةاّوتالل
 ن اىوراملا يا[ روضتمىلاداتسالا دنع امد | نالوف
 هلوول غدا واذ يسر شع لو هافول |”نرطحان اسع نم |مالغ
 الع صوذاحام | نازع نعوز جانيت معلا تفرض ثراَو
 باونل ارت هلاطلف ءلص]زت ال مولا ناو راجعرحا ئإ
 ىو يام لا لوؤل انوي و ثامر ارب اسكر مص رولا دعب

 غاشلأو ١



 نالطاب وزنا «.هن | لاف بو نيزتكال|دنضريزغ الا وهو ءاثل أو
 هاك اوى معيالازيلودلةرابحال ال4 هذاتعاو تمل :

 نوين ازاي اللام حةتالصواوناووف د ونون اطبعش
 اويل ئل اذ وهو نلوم ه) عقب ىلا [قل 43 دير اول لوقأ هال
 امنواش دامو اسنلا ةروس [باوأ هدب ال ا ىباتيل | اول او كان
 ةعصل ملا درو كو ئيصضىواتلا ناف كف لوثا مف

 .ثحرف لوب اونلاطصخ دصولا نا |:| لوتب اكان ىصسرتلا
 وأ خت هل لاذالسانِلذ ورعد نال لكريلطوضم عفة صولا نا
 يلا ةأرملا كمل اذا نعل فارسا تزعم )فال ضو اذا كنوز
 تور حج يسوم ف الث راوا ذأ 2 اهداف دعت اهلها

 كلا ثوم ىيحوأ صولا يح ئطبلاؤ هدوجو مح قد ناكبسنلا 07

 زا حاص و لوقا :دامنلا تحاص هراتخاو اوفر وشف حول مالكقفا,
 هتعضواذ | اذهاذ ثكدرف لها :لاحمالول وف ىلا هضو ن افرلوهاضلا
 د |ديمولا نقول جلل د وحو لمي ال جوملا تى ومنع ن | "تنس لال

 د1
 انكنرملا قرف ثيحئوكسلاو مركب صولا ب امرزحأ ل لوو | هىيستم
 ئطع) وأ ىو ذ زد ادوهالو مود مورملاراولاورمورملا ةْزيلا
 مواغتساوص :دداملا عادل ةانثبالام و ملون موضوع سيل لوو اع
 ضصوع يخي الاكريزخ أى انس الا رص هدعاعا هي لالدتسال الوفا
 نال لق لكارينا عل هو انننس احلف انش ال ئدس نرمي
 دارا ناو ازكسيلف ا دوضنم دارا نأ لوو هلو انش “نايل ا
 ارفالا رد ئلاب ن الفل تيعو القوا لوف ىتزك] عاف اع
 اظنللاواوانتيام نادازفال اب اك رص هن اذ تحك لوقا



  يقفاؤش اشنسالان لهو انتس وعيال اعبي لذ لب |دومقنم
 هايشتسا اضادارفال اف مهبول د دقتد ابتعاب دنس الاهصولد
 ٠ قلماتف ناتسلا مز[ واط زب رعتلاورارلنعانبلا
 د5 وفركل ومايطل ةؤعي لد مال ةرككاررخ نارعأ وق قرشلا
 - ةاك اورو اشلاالوهلو لعلوم | اهلك اءاورلا ف عونا
 - اكانهر ورموعب كان اكيعؤخال لوا لاهل اش اث ب زاك
 ٠ ناكذد]رلا اما ذااطيا ديلا لا هجر ودوأزملا يح ذوه
 كعةرداصم او هلك ملوق ؟ررزملا يعايلا لاهل غراس تلا
 لع .:ساو ةيهولازوص ناكمن ال مجاذ نا ثكف لأ ايل
 دلان اذ ةرداصملا مزمل ذانال اهله طكمركد اجب ماقملا قرص
 نازوالا نعت اوطلو ملوت خال |كاعوجرد ويل ن وكم رعوه
 ملسلاو لزاتل ا اعزه د اناضيا نعب اجيناز وني لدا هاهلؤف
 انيبازءؤبستو لوا هاد جلو ءوجحرلا نأب 2اذل أ نعو ملون

 تلي مولا باب لعادماوزتلاوزمومخلاب لكلا باي
 برعلاب دارملا لّوه| |ورس هلام: بط نم لمجج الكا ملوق لاملا
 مهل ررصل مياوولا 4ث ف ءاصفل وب انك سبب مطصلا برعلا

 !هنأن هرشملا ربع خجل وو|:قلطملاى|:نل برم ماررلا ةروصد لوف
 الانلأ اعدرب لري لارض وا زكا ىوكوا فضوا كش اها
 . كيلول | سريلا نعد اصقنلا كلو لود اهلل د ىأ لوو | اهيلع
 صاخلا نانؤم انف لو هاء عدازب الوله لزق امنا اظنل انه
 | نيرتلا نع مايل حا وقنا ذا مرسلا لع ةدرزلاقث دال ا نا
 ١  لاترفوراونريصلا هماىلل باور باثكأ لاب دوك با قلطمال
 اقلطم ةدانزلاىهند اولا ىسلذا ثكن لوا طعد ازب الو بانك

 ا 1 لب ْ :



 يأ البلو كل اصنف نيدسلا نم اصف ان ماييسلا نمخا ن وكربز ون لع:

 فام نقيم اب لعل فنا وملفا نا ذا لذ لجعاو هنباثكا#
 ه| هامركذ ام ملوف اضناو لوو نحب الاكى واط وسما ب اورل ةليلذ كك
 كريو ولاد وركوب يول انا الا ئسم نون اذوب كولا
 وبهم نب أراب معسل سرسلا طوب :ثرولاءاسزم ميم بداراو
 داري نيكلودا ذالك عانركذ ام لوفد درمان |ىداو ملون ]ءابلف ١

 : سل مناورة ةومسارالاو هدام
 «ةدالوطوسلا ناور ىلا ةراشاربل د ن|ىراوئراو طعم مف

 ةناور لع ملوفربرتف نيلملرلا نيي»تفلازحلا مزليالورهيصلا ماجا ٠
 لقطع طوسبملا ةناور كاذب لو |سسدسلا ليتر يفصلا مايل
 لصالا ناو راغاماو و هيرلارل طرد يوصلا ماهل ناو راع احنا ف

 ,لووارجرغل زمر وصلا بابل اور يلب رظن يف لونا ءا كيت
 ىلع يملا ووكين اذوجتو لوا قابلاو لاول نمىاانرمدجاو كن ال
 لاق هاى ام ىوي ماوعبمبلا ئملا نهب قفلاو ماررلا عون نم درت

 :كرتلا اعهضج عبث اغا ولا نارتز لوف جوف انتالا مالعلا ٠

 ىرلأو انؤلئا نكه ككه ىرل |انه ككن اذ كرشلا يعقب ”فامد
 مو مخ الدي اوف وون اوءاشل اونوزحانر فز ل وسو ثالث |ىبتل

 نش ىئابلا ناذ لوثربظل عاف هاون لوو لوف هاوق | ذهزعوبظو
 لوزبلاب كاع ةيصولا د! قبسرق لو امني ةحازملا دوجول ثلثا
 لاخومب لوقا نكملا لاح وف انعم لني ناذ كنف ةلّيس الا
 اياصولا تك باكو لوا ثيللاول | مّقفلا لاو لو صوم ان ون
 هنن ال كيمو لو |ةلط اب ايسر ريع ىتسب نهال صولا ناف ملوث
 كرام( نا ولها زم تسبإ اههالوه اذا اسقط مال صولا
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 1 ةداوصوم ئيلعلا لمس قزح سلو كر اولل صو نوكابزالو ايزيفر

 1 ةرح و عود لوملاب صولا لكي ها :نصولا نالذ كوزلاماراولا مذ

 مز! قحرثرولاىالنشنت الاه الف انلا اماو لت نالها
 ' ةاجةزيعللاما تكلذب صولا لص ن اف هلو طسانبلذ ثراولل زئصوا
  ثلثوواواواياصولا باك ىتاتزنلا ة ذاك د لوف دا

 ككل تيملا لام اج نم نال « نإ دلع نومروب هشلثت ئنعهريول ملاد
 هتف يلث و وسود. نضل لاكن هو ول اوعارب أس نلذ كاي اكه سنن كل"
 .. قنا قانعال اى هرنعورلا فدون لصف اف كاذلا نم 'ئنعب اكو زيي امم ةيعولاو هرزعاولاكم ال لاو مادي اس ككسو ثراول
 مبينا ]اد ومى وصو أولو رعت تقر نع ئتمررول | واول و طبل ل5
 '  متق/ىوسام كي ها ل حا ص رسبلو تقر كل لها نس لا ننال
 . ول اوربملا ف كاكا نال ثيراولا صو لاعهرسل صول |نالو
 ةتبئرودلاع كلثي مل جداول ّوانعا:قرلاب صولا وثوم هني ب
 لام نعدتيقرنافدتبقر كثبدل صوا نال تعش لم لئا
 رحال لاما ءان لت نكس ةزباج»تبئرب ديملل صولاو تبل
 تقر ىوس ام كن هاو كننلاررؤب قعإت اكن ناكت او
 "ايم اوارغل صو او ذو ا ريع ايما ل زن وا عرنع رح الامل
 ناو ناصف ةءاعسلا ئلث اذهلاملا نوم قب ام ثلث ن اكن او ةزيياج
 لورد هلكورن ]ل نل |طعا)ت) ناكر أو مزمل ضفل اذا يكاد اك
 ذو نافذ تحري لوو أ ةدامزلا فق دصبال صولا مشراتعأبف
 ولا لوهزحون]ب هنماف| الو كلش اىنال ةروصا | هزه ماو
 لوا ما ايش وجال زعفول مالو عملا لاق)ءانلناباصولا باص |و
 لوالليلرل | :طح اللب كبل د اج نك ملم حالما ن اول

 لاق
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 يبا ريولن ال )ملا لؤوأءانيفم نوكيالف عي لب تخاطلا لاق
 ف لطم رعذو وشعوب نونذخا نال دمزض خراوا ت>ايذخاف
 عسل الدرب قيام مس اعابنات ثدراواا جرف ”ةرولب يبو ضنا
 ٌيءاريفم نولي كفردإف ن2 نا ىلا ازكه يطاوالوازخ/اموإ
 ٠ ضيفلا لازن ال صلأ مكر ماط جالب الردزقسلا اذه نا ياو ىنجالا

 ءاًاطمو هود اه نالصلا لات سعال كرا: عي
 دافور لصالاريالوهربلا نون جلود |هضراوحالو ايدرع
 الو دوجأ كاهل نوكالاحٌيرطاب قاب كس لوا ها ياي حن اك
 هقلعن ٍاعرشو ىورلانص ىدرا نوكلاحواطسونوكلاحرب ياي

 فانثاللاف لو ارفصحا لوى اهرتغم مملا لان ىدرا
 كلاين بشن وين ا ئشب ناكرب نتلاازهلع الر ظن فانلو
 كلل أ هلك نم هيض ن البرد | ةسن مم ضؤنين اعارذ نيعير امض

 2 مزلب 4 5: الز وكالف خسخلا ىتتنرق والم اكاعارذ نون
 رح نم ناهس لولا ناكاذ |اضاو مدد ] ىيلو رش لكم ولا

 اصباو تك نص ]ذارعتحل نم نيروس نال لاح هضلرعقين ركع

 . بيغل ئم كيبلار زؤر وام ممل نال يرساضيا ةثرولا وحدا
 ىلبث هبييغل نم ةرثعمل مولا هير واعارد نوم هبيخل و ىموما
 ببمل قب طإكلا نعول لاو رح هاو زخا *هتوهبرا

 انع ةرشعاك] متر ْثرولل اعارذ نوعنزالاو ل ىوللا يب ووم ا
 هورو طاهر زيف اعدرزنلا ازهونا ىرزغوما :مسقل | هزهو

 مل لف تحري لونا ا مبزم اكت ودل قحو لوا هاط
 محلا لاذ هبصلؤ نيلاةفو اذ ارحب ضرع اكس معررتبب

 لنا اياصولا ب اًكاياداةرمدقو وا هاةثرولا م هانشالاو



 1 ”اذالخان ررغ صوم اه نس هلذ |يلا [(هن: زول ا ةز اجابز احام
 - رئاوزلاةلازكو لولا راولا هس تلئلاب دل عوملامأ كلا لان
 زول او ملالانؤزلا نيدافرارئالا ب اكرحاء اطل دب ف |  ايفهرل طيجاوب ةرراولا ير تزحالوكاورتوعاب نين الدعأ
 ظ هأ دولا لتف قلعا مم يدب اوفا ذ اما لون ةيعولا "لاحد بع ا لصف لعام اود اه رص اذا ثلثلا ورم كلل نس ابجي
 ذارالا هلفن أس اعا :كىحا جر وصلا ومال ظفل ن اف ةكرن لوفا
 ايت بعدل بهووا رب ذاوخنوهو نب الزنا ضرما ةلاقد
 ظبررا ايوا د نافل جرلا ت امزع نب لآ سا خدبص هل صو أو
 ظ لوا اناصولا وبا ومب برونو حملا لاذ زمرملا مائنلا ظ بمأي اماو ون !ازهؤ ئقنعان طبعن اللام اكد ا اذكد
 1 دعب ب اجياا منا دلا لاذ لا: ىااياصولا باص هم انتا 5 وار اهلإو قسنلا نم اكيجب لوح ومؤكبرجب لاوي ناريخللا
 تس وورهاظلا و ل اويبوقوملا ميقتو قاما ئنمل و ولا ظ تزملا يم اند امريعو الوهن اعاظلاأهين لوبا هقولا تدلل ني هريخو لوف خال كتل نيس يق لوو ثدملا
 اذ هان نفءطفلاداذ هن مف لوو | وأ ومى أبو أوس نم م
 ًانعو د١ هجر نبال لوف لا ضال ولونو اود نيل ١ يقلل ارعاظلاو ازا كرز ل واه | مدحؤلا ىو لودديستللا
 نمو هاب احلا نكت لرد دل! ةجيالوهو محملا لاق ركذ ا لطوانعو| نا يوجع دوككو اريل دابتعاب ما ةاباحما ىلإ جالا ريزعل اريكزث لوف هازعمم ارت ن أكف لو ضو أملا ىلا وجاد
 أ ملالات ظ ٠ عجن اموت تثي ىأ ل ٍاروكآماليلدلا تاي رعد لو



 لاقل وفاق تعلانيبدامزب عسقر الا ة اءاحلا ب اصا ام سلا لاق.

 نال هرتحملوالاةابااذلا ماتو (ىينت ان زال
 رجلا ءاواسلاو ئنمل| لعكس لولا ةاباحماو يول مو اسدئاشلا

 كولا ذاذلا يملا كراقيب نا يشي هل ولا ةلئسملا ف ازكو 4 وجر
 ءاباضاوؤتملا |غنخار ءاباجناوهاباحلا ىواسل وال وعلا نا اع
 رك هيغل لل ع اذاااك الل ولا نيا ذ اءاجإلل هاب اطلاع

 مدؤتلا نا نوم خجرككاهو وع مازولا بيرت ىلع اعف نيئلتملا
 لود نم بزب ناز وجون اهكص قد كي ! لوف | هجزنلا غنت
 نس 4و او انملمرؤتلا ناذ نإبونسف لع مرؤم قنملاو

 . 8ئاتلازحاو ةرورط حازملا تن زحاتملا فد |ّةجالون | يح
 ازملا تئيفرنم ىوفا سيل نال ضي ازحال هت لمجال مزون اذا

 نعى اواو لو جرتلا ةركدارمىلوا باوملازهز ماو اذا
 تصاقت م.اعاوصرعيزاو ان م لوا مهضوم دل وقالا لوألا

 ا باو مي
 لاتب نازوجو انور ضاوجم موواسمةاواسلا ىواسانإ

 لوف ه1 83 هزئساول ذاب نلوم لم انيلذ :يبسكل ة أوسم ا: كلو
 اضيازم دزةسإ نال لوو أرورل ىلا ىدوب أوف ةزخا ام ئصن يون

 «شاظلالوألوصال ىلا ئس اوس اقل ءاثلا ئتيلا اص

 نمو .ملألاد حرق لوا هال دلرلا, تثيشال ماوه ابلاب اذ ىلا. ٠
 لصالاو اعلا !لاق لؤ أ ىولاقحاع اردو |هريع قت وا 207

 'يووةوزحا وانى اون ثرولا كم طب ال اتعالاصبالان ٠ ١

 مواز كد كام الغ يعالخ مرزم ”يانكل ايلو ال قخن الهفرلا ص.
 نرلا نال صولا لطول وم اوهو كاما نم ملكا َقل اه اع

 وحج



 ' هةريجرم كلل قلتي ن قحط از كس بح ناكول كاملا لطب
 نا ةثؤنلاو ماروملا ام نيبد هيب -لاخم يلع جالون - ةيمولا ةزراسوىمازتلال يرلا عرض د فلاداتضاناو صا |  ةلمولا لا نرلا بسب ةوعرعب عداء انوادلوتوملان اكنأل
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 | دازلح :نيحفا با ةرارفالاب اكو تموظملا لاف لوقا 10 اول نع [1لاق نانريلا ماعإل اميلعرشن مولعة دادود امن تمل ٠ كاما -رلا قبلنا هيمو ةاتعا هونت ظ

 | كاراتو

 - ظوبازز ار لذ داي د هدب | ددانل ا كرنول «رهاام#
 0 اعدام ايطعاو ابونسا هاومزيده قرص نلف 0

 افافلْق)ارقذلا لعمق رصو ولوف اياصوب صو نمد لصف
 | |يجوب ىلا 4: اص مالم لوف ا ىلا ود الك تن كنق ٠ اموزحل ناو مإوق للان هدا وحزم نعل اننك غلا
 دار ارامل لوك زل ذ انلا نم معا ةيجيزلا نال لونك
 ةيماووقملا مرن نا مزلزحا] ب أن | هنأ دا :راو ذل ز مروتلا هن م هوبا لوقا ىلع ةعينح ظ ال ةوج زال هزه و فال ضن 4 لاو سهدذ ننام نافءارت ةلذاكلاب اقلب اقم ةدارالا 14 +ن لاو تاتجاولا نم اهرعزم اذنأ هؤلس | اليوسارفلا هى رارانك/زمج ناي نو بجاول |عيام انح يضيرنلاب
 -  امرغا جورسل لاق لوا لضؤالاب اهبيال هنأثب احصانع سطل دور و لوو حح ي لوقا ها حله ناب بيجا .. مارق ىحاوف ىزابطل دب 4وعرو هررع ةسذ اجا مدعر ابزعا

 نال



 نلاقملاون سارعت اويطادوجاو تاعاطلا ضف ادقضلا نال
 صم هويع ضنو هويؤيلادباعابونت نالواولضنا انا ةقرصلا
 يرانا ينير اداوخ ملسكو ةوملا لعقد لع

 ىو | رضم اربل اولا ىاكرالا نم ال قتعلا نم ضف ظ

 نايروهت اوبن | رجا ظعاواباؤن لذخا نال ئَسلانم
 ررغسل نأ |ولصلا لاق نيد يلعزوقضديلععتقم اوني, هقتورلوق

 نيدطل بدو طنا ةؤشلا.سالعل ]رخو لوف || نرف هفوو هنب :

 ادافع ورجا هفددفو ةرف هنو خل ةييرتسلا نابل دكه
 كلب رنومب طقنل ملو مال ار جام هديب نم نص ملول
 ئالخب ن املا مذ رهام د اكن اكمل ا ىلذ نمادفر ورم جدل
 ا
 مقبل مداى ا! عزك لص لع سام وا وبل نوع لفن اءاع

 فلول ل عربا در ظ
 نجلا اره ناك ريازعسال توماس ناكوزتس نإ نوعربظو . ٠

 نحو كرا م ةرلب نم نتج و أوس :راذلا جوزخو

 معاساودا هلا ةرانكذ ىعب لوما ه1 مايطال اير وفاما نا

 نأ ولولا حن اكون عوتعو بر اذالل صولا با
 براق/اصوضلعمتالاذ لوم أها براذال صو مرن
 هذ امو هع الغل ب قداكو الحيروكدملا مدع لعرذو
 لال نأ نع هن دأ ىلاقي ناورل ف اكد مفدي ال زوكتوراوقب

 . ىعدصن ماهل [ىدنب طوصحن ايل و برائالال#
 كولو وجال ف فز اوال مرذ ثيح قبر طلخو نم نه أ

 قعد للا را سارا لارا 1
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 ( نالاقو لق ئلخو داسوةئالثلا باوجاىلاراشا عوشلا
 ٠ ىلا هلكررم لف قزكو يلو مل ةلبانلل نم لوقا مال
 0 ىرداا): ل هاري لوف اع نب لوو اودلوف هوهاش ايدك
 " نالت «كعرعرت ماد انني نإ | ملون بلدب لوقا ضيا ٠ . قالو وم وللا ؤريملا نال لوقركرل يريح تيم جدأ
 [' م اثو هدرم | ميه انور رحيما دافي عل درع ذ ارايعأ
 - ارواضم اون حانملا ناد ايزل 4 رن نم هرقل مراعورلث
 ٠ دابا يجزم دوك ديارلاو ماحال |ىودنمذوك ثلاثلاو 7  ىايرفدو )رانلاؤادعاضم نانا توك نا لوالا طباش ' ةيماج او بزالانبزالا زيوس لونا بزالان بقل
 ا ظ نوكمرعرمداسل اوزلول او نيدل اول ىلع نوكسمانسلو مالأو
 ى هلو حاولا مال او برفان | ىوتس ؤاكلا غلاف ١ لواء ززب اطل ةيصول |ءابحاص لاف معلا لاق اثراد
 2 ملاذ ام ىلا جر مهلملا ازهو ىؤنا مم ادد ال او
 ' دعا نح يالا وارقفلاو تالثلاءد الو | ثاهضال لج,
 لو هيلع ردسال قب اذا نااع لوف غاؤت الاوهلب انلا لأ لالتسالا هج ملف ار ويتعب لد يح فعن
 ْ 0 ا عا
 ك1 هزكلاه لوف | لتس | قل | ناي لاك ملول لسمربفن - اهلطدااد او املا ]ف وهاب أ :[يركلا بالام
 | 2 ملطو هان هوو اونو مث]رعا )/رز هاو هانيكو اند
 7 كرلاضاوملا نهؤدزب لاق ءامئالا ل اقامه
 ٠ ىو مرح, زنال نولحيي ال4 أنامل اعر صن صاخ
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 هلو | لام هودا تام نمل عسا ميتيلاو ملوق اوت صالاو ٠
 متبل راع لاق نانتلا باب نمد رعاظلاو سال رظإبف ٠

 دازكان اوبل الم حاذ :ياوتل ريكا مال و | بزي ؤبص
 معن ازانلل ب اطوخا ندب اسك كعربب | لص ورد ا لوسر نوعي |

 كدمريلا نوب اؤل اكاذ فلسكاو ةولصلا لعد لاقت هللا ٠
 وحلب ماكو فلوهو ا مزم نوم مملوانتب لذ مهيتي.ىسل

 هبِتيَف ناوون اثنا ذالخاذ المر [ىجركرلاو مدان
 (ةهلائاطمو ذوزشل | غال هر الحد ل اتيان هازلا بح اص اذ

 ذو اددانل اداشلاايعالوس انل نيب غيفسملا هيلا عرج
 كلذ 0الد 2 لوف ادا لاذ شيحل و زلوهمملا دع رانا

 مدعز عاب هير وتلا اعىولكن اهاظلا ناذ ةجدركك داع

 زا ءاعوقسوع وصمت لاقو لون ذاع ءارظناوساتلالا ٠
 داوتانغ لولا «داتف ةيصولا لد موف ىف لعب 1

 بكئي(كاودازنلا ةيصولا ذو مل لام لدالانلكوا
 ثلث صواب! 2 قبال. نلاخم لونا نيثا ل نرعلا
 نائل اك اوارقفلاوهدالدا تاهمال صدا ١ ذا لاما

 بيزات ليمان |نايبلا ءاغوَتار كد هل فاذع
 لينال صواولو صملا لاقسرحللو مضل فازه ناو
 ”ةلنونل صواوا وف باتا ءامكلاخجام الا ذو لوقا ه١



 ظ - هولا دابتعا انسانا لو وهو طوي ايسر عال روكا وبث
 زيد ليش ون !الوأ 2 ىلإ لوفوعو ثانال | ف لضي دل اكد
 لونا الوازع (ييموب ىلاون لو هاذ مرنف ماوف نيتي اود
 ١ ةرلادإرس قازرحا لرب تنبلا هم :راربملا غا>د هن |باومللو ٠ ا 0 ةيلصل | تنبلا وم :راربملا خلتحرب الاول د ناث يك وبك
 بلص تبلا ملاذ | نب افزحأ قاوطلى |نا كدزكم
 7 الو( وانس دالوال ان الهه دال هروب نيبئنالا ظح كاد لل مهيب لاك ن وكول تمي تبون ئ اهل ناكد
 ىلإ نان دف لوا دالوألا نغايال هن اني وهوض اوف
 راندا والا دلو نو لسا ولا مد
 ادار | عرب رف َّسماق| ذا الد الوالل ايزا م نعمتس اك
 - طاتلفاصاحابا ناكا ذا امال)رعلا دف كلب اشنالا دارا وك نرخ ن الذ ن اكل ذ | لاي ن لصاظلا و اضبأ
 دوبي ورب رتلا لاق لودارب رسل ىهانركد دقو إو
 0١ يلا رشل ]ومالا :لاق غون ادحاو ئسد يعاب” قلما وأ
 - لومان او مجنلا د | ميد أمن دار از اوجرلا تون الر ظن فو
 وو نهد اعملى نلا بالرن لوزنم م لك محا ذا زب
 .. "لرفع قاتعالا لو نارهو لوب زفلا اق زن ل سالو 3١ /لواني هموش بخ أ ارهو قنعب نا نما وم ا نوكدا
 0 كملاذا ةئيض نالوا و تكد لوا هازمجال بنلا
 و2//يلوقلا نم اون |هركذ ا ئلاح لود أ ز اهنا ل كل | بجو
 لولا نمانن أ هركذ 1 قلاخع 2 اذاناو -قيمحل نابل ' وزوال كلالاك اول او ملل لعيبي دا )[لانش) ا

 7 لازشالا 0



 فص نشب امرلعك ماعلا قملاو دارا نازرجال ناز لاش
 ةيصول | تدر اصخال ناب اوجورحاولا ف ننعلاداصخلو ىلإ ش

 - ةلاىجوحا ندا رجون نازي وكاءانب امانوسو ك/طيصونيا
 لو ئيحاشلا خسركذو اود تي اعانو رذلاارهي تب هال لوو ا

 ناللابناظلا ل واس اواكوربلائنس نال لون اثتالادابا

 زكسل ب نيصولا باب عا هداو احمل اكو ينحت ار زعبل عنخ
 زها تاثدلة صولا حن [ماظلا جد كلا لاف ةرئااو”سرخلاو

 لالا دجوتجيو كلما لاق لوقا حا لامر ظن ارل ا ويحؤكس
 ءاصيبالان اماعمترارلا هثانم اكلت بملا ءاصباوهوزيلد غزال

 لكول مل ارل | هزه ىوسرل كب لون اعز مارحترلإلا لعةرايزلا
 مدس ف ملوف لءان فدى | اعز رحل نع زن |. مف نم منج
 ملال مر عاذ لوصول لوف لو! لروما وك اعلا
 بسام( ناو خيال و ابنك فانما غن الة نوح فاق

 يلا ةرف أ هينت بلف :كك اهنعقل انما نيع نال لوتيتاكماقل 0
 لالا ليواتباعا ن اغلا وكوت ورلوف طناتينىلوالا ون طداصز اوجو“
 <5|نالممسا لات ملا لرب اودونطل نم ئعب لوف رخل لا ظنوا
 ئىطعن انوا واروع نع لوقأ نهازطغامولوم ايس مامر وغ

 يام رطل زك ةرمج هرحجل سدا لف طعواول ب قالو
 و 0

 عم ةصوفلاو منلا م اطلوصد ري ةناوصلاو لزم |اتارضا ف
 عم امل" اهناوعاب دارا غانتالا لاق كالا رش ةازكرتلا ”١
 *12ق ىوصلا عم ةاذثلا "ليم وزي عفوم :صوتلا "رايس ووعنلا ظ
 لصو وجولارذلاو نانسبلاو لل: نيل اليس ءانبلاومرارلا ظ



 .٠ قيضإلا لالا نوكام اره بتي ركو اذ لطم تاو ضدالا كلذ
 العلا هريزعز ئاقلا لان ناكشنمملا هلزف داش | ةيدرل امان
 ١ لو اهنطب قاموايلوانتب مداجلل ساازكو ملا لاذ غال | مالك

 سيك رارشاوا عيب ىدوب/ هلصاخا ملون ىذلا ضو بباب ظ بول !بلعاهاو اربثركو لدا ىلط ائعب لوا لدا نالارككا 1 و ُُي امر كيبل هاذ تاموعاعب الاركن ا نط نا دب أ ىزلاماعلاكا رم اكرر اكون لزم | زك ةرصوفلا ساو شمل لأ رمان ىجارذ اهلج الا مد اجبتةيصولا فلس ضل واح 0#
 انجز اىلوالاورسل اب اكن هزلس اى هلاك عوض ملول
 هاحو الد ا غر نع اماو مود سشرملاريول اوشن أو نلل الج نع
 صولا ةرارع ن ارماظلا وانه :بضوال ذكر لق أ ها:نيصولا
 ةيبهولنا"لاقوا ق ةفصل ا هزه ناز صالاو: انلأ نم وبس

 مدد انام ان ف لولا قاس /[حلا اظن تلال نم هامل
 تبساو اع داذاهبءثرو اًوحولمتل وع اغا ثلثل نيداتعالا
 ى ملا ةرابع بع رباك يوملا وب وهلا ذ نيل لارظنلا نا اال ربما لاح: اح كسول اذهل
 هجأر ايكلوف كلوزعلاوملوو هفلس ام لدي خلل نم دابتعالاو

 ظ مازن الم ظ 20[ ى رموز صل نال اقم طوي يح وح + الزان ملاذ صو لونا داقدصب اول ولا نارعاظلاو لو ٠ ةجار لوبن اووبل :ةيصلرب اضل اواهيكركأ بانا لوثأ ه
 -. تاره دومعرمازماو مل لائانف القا انت حدشنرد دصوما] لولا اضن نم انسملاوحؤم قت دو عملا لاذ

 مم



 زاوح اللبس اني اغا مالت ازه هاف ف لوثا ءايحلاحؤ دم
 هلو اعاتإف يلاربْشا اكربجوللا نككوىذلاو ا |كلنم املا ةيصو
 | أ ماواماتنطمل از هع مي لوا ها صوا اذا ىب نلان الو

 فيي لو | ىبحراشلا ببلاد موف ملكي امو صولا بإب
 ملأ لان حوف لوا هااشسسا جرحا اذا اقلا نا زماوفو ملون
 يس | نام يلاو يول نيب ىلإ مزليف لوف | لاعمس و لا ىبقو

 عيامات امر عاعإجلو لابتسسالاذزاجل اهو ةئيمهلءانلا ٠
 .ىعروصلا مال ركد ار ن اوهوذاقت الاد سى درككام باوجل
 0و :لطاب صولا انونرل الا صوب لسا ةفينحدد | نع ونجل
 لالا لاف الوم هزاجأ نافءلطأب صول اؤهريعيع لا صوان أ
 ىانسسوؤوا ناتسونرجملاوا زل ىلا اسما وا اذاداضبا
 ىلع نزيم مهم ئساد كل جو اول داضب| لص الاف لاقد لطاب ىو

 هش دبع لل صوأ نمو ملا لاقى رنا ةلطاب يلا يعول اذ هلام
 ءلا صحو نا كيمو ال لوا ةيصولا ضن لدابكة رولا ذد
 هجري نا صولا ناكاذا لوابو لاي نأ اك انهذ اجريؤلامبعالا
 لاورل | فزاع د اكشبحازيبال ا خم ومب مل ذ اوو يعل ا اعزفتسي م

 رفح هئررل | ىضعاو اوف نم اًنباسسهركدامل نايا ذه لافيأ| ءاوق
 هيلع ةرهملا نوك رذاىل اوه ال ملأ لاق طا ىداب هثينب هال
 دقعلارشن جاتو هرزملاب مزليؤ وفه واوا ةريعلا لون
 دابلا ويح: ناوغاضا ْسِلاروملاو اوس درملاو دؤملا نال
 ازكاد امن اَنٌقم | دوضنملا لاذ مدنا قووح فيو لاملا اهنمد وتلا
 . هافف ئالخاع ةرمعم لوقو ى زحلا فركذ و ىودزبلا فك 2

 ل

 230 راو حالصاف كود نم ف كردا ام ٠ أئهصو لوعشم ملك,



 هذال ار الاب وصلل اماع ناك العلا ناف تح لوذأ جالك
 ' اجارازولاونع ولا لليال نسال ناكو ملا لاو شاكلاو
 ' اهيبالا نال لوما ورعاظرففانب ل اريكلا اعبالا لكي الهال
 , ةمكللي و :قيتطلا جالولاب لكي ال بالا ن اب لع صوتو هاوس
 لصق عاد او ري الو لوف ئفاويالو انك ف ازكرظنلاو طرا
 ا( قوطي ئ نب لووأ أ لوووعو مهىنتلا اعووطوم ماو دال 2
 ١ نيورحاتش 27ىلاود ملون ئطع ربت كطرتلاب "نين رعب هلع
 ظ ثا موقد اكا رصف يطا بانك باومل اب لعاساو
 باركر ,|ههصقلر مرو ولاد كوالا قف لذ | اككرببمملا ملوي كارت
 2 نسملادارعن ابزعب ان اكعد )القل ارباسز نهاركلا
 رفا ادنحاب | ةارماو | ن اكةلحر ار | لولمإل ابي زال وق
 0 ةرورملاب اثدبسلو اٌيلَطم اهدبسا
 نمارل ان مدلعلا نآكا ذا لو !انمب | اوه ىلا ناكأذ |ئعب ملون
 ىلا يشم ناكاذا مل الآ ّمرطا و لطلب نصوت ال كامضان
 2 مِجسرو الاانا لعد ائبب لونأ ه1 ولكشم نكي لن افلون
 ” هر ذانت ]كلان لنا هوئزم ءااجرعا مال مل | لاقل مالا
 ظ لولا ىرصا ف تيرببخا ذا هلكشم نوكمال اغ| من الرظن عروب

 . قال اكل دريل اوف ل احتلذ ين |واركد ناب لك اهروب رعب
 تسلق يزاثلا| ارم | العشم وكله ن | دارمل ان اد اوجد
 1 ناربع هو دويملا نسنل ا دارا ن ال نقيتملا اجو أف موق نم

 "”  نلظتا صرعباو هذاجال ها نوي اش انافاغ اد قئالا
 |( لوا الوط دسار لون اب موف ريش باسم لعارسا وزمان
 "قرا خصل لارامكالا ةلالرف كعاماو تخل وو نم



 سن هن ا] 'يضوملا نيم فعالا نال هوت لإ صاصقلا و دورها نيب 1

 | معزفو لوف أت اضوامملارب اسك يشلا هى تيثب ناذ اخ باح ظ
 باتتكلا ٌمصاضملا طوتس رن مينا نأ تابانحلا لوا ٠

 ” 2 ةيضنع هازلا ناكو باهولا ليكأ ن وعن ء +

 ,ملنقتسر سلا كابس كسلا

 ه صون د | وليل لكلا منا 5!2 اعلا شعضارب لع

 مانكساشل | اراون ىطاطلا ع نبا«
 (همتو عراولو ا سازغ اًرصزم نسما

 ن ئيففملاب ماعد نللو نيإسملا
 ولحم اتريسلعالصو 2
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0 



 اقيرك مرن دي
 م41 ةجكن 7

 7 ب 3



2 
. 75 : 

 وم



 يحس +.

 تدب 0و

 به د هج صوتا


